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في املرة السابقة التي خسر فيها منصب 
رئيس الوزراء في عام 1999، أنهى بنيامني 
نــتــنــيــاهــو واليـــتـــه وهـــو يــحــمــل كــأســا من 
بزعيم  الترحيب  عــبــارات  ويوجه  النبيذ، 
حزب »العمل« في ذلك الحني إيهود باراك، 
ــــذي هـــزمـــه فـــي االنـــتـــخـــابـــات. لـــم يــتــكــرر  الـ
هـــذا املــشــهــد أمـــس اإلثــنــني، بــعــدمــا رفــض 
ــة فـــي مـــراســـم تسليم  ــاركـ نــتــنــيــاهــو املـــشـ
الذي  بينت،  نفتالي  إلى خليفته  السلطة 
في  نائبا   60 دعــم  حصلت حكومته على 
الكنيست، مــســاء أول مــن أمــس األربــعــاء. 
وبدأت أول حكومة إسرائيلية ال يقودها 
نــتــنــيــاهــو مــنــذ 12 عـــامـــا أعــمــالــهــا، أمــس 
اإلثنني، على الرغم من أنها لن تحيد عن 
مسار  وستستكمل  العنصرية  سياساته 
رئيس الوزراء السابق، ال بل إنها افتتحت 
عهدها باملزايدة عليه بالتطرف. وبينما 
ــدة يــهــنــئــون بـــوصـــول  ــ ــان قــــــادة دول عـ ــ كـ
الــحــكــومــة الــجــديــدة الــتــي يــرأســهــا بــدايــة 
زعيم حزب »يمينا« اليميني نفتالي بينت 
ملدة عامني، ثم رئيس حزب »ييش عتيد« 
يــؤكــدون  الفلسطينيون  كــان  لبيد،  يئير 
الـــجـــديـــدة  ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ »الـــحـــكـــومـــة   

ّ
أن

لــيــســت أقــــل ســــوءًا مـــن ســابــقــاتــهــا«، على 
الــرغــم مــن الــتــرحــيــب بــمــغــادرة نتنياهو. 
ورفـــــض نــتــنــيــاهــو تــســلــيــم الــســلــطــة إلــى 
خلفه بينت بمراسم احتفالية، لكن األول 
اجــتــمــع مــع الــثــانــي إلطــاعــه عــلــى أنــمــاط 
الحكومة  رئيس  بــديــوان  الخاصة  العمل 
وآليات التواصل مع قادة األجهزة السرية 
الـــتـــي تــخــضــع مـــبـــاشـــرة إلشــــــراف رئــيــس 
الــحــكــومــة، وذلـــك مــن دون مــراســم تسليم 
وتسلم. وعادة ما تجري مثل هذه املراسم 
بأجواء احتفالية. في األثناء، تسلم وزراء 
الــحــكــومــة الــجــديــدة وعـــددهـــم 26، أمـــس، 
مناصبهم من أسافهم، قبل أن يتوجهوا 
إلى ديــوان رئيس دولــة االحتال رؤوفني 
ــورة الـــتـــذكـــاريـــة  ــ ــــصـ ريـــفـــلـــني، اللـــتـــقـــاط الـ

التقليدية.
ــول رفـــض نــتــنــيــاهــو تــســلــيــم السلطة  وحــ
بمراسم احتفالية، قال توباز لوك، املساعد 
البارز لنتنياهو، إلذاعة جيش االحتال: 
»هــذا فقط مــا يــحــدث، الحكومة الجديدة 
نتنياهو  مــســتــشــاري  مــن  تــقــاريــر  تتلقى 
تسليم  واألمنيني لضمان  الدبلوماسيني 
نتنياهو  أن  وأضـــاف  بساسة«.  السلطة 
»لديه كل الدوافع لإلطاحة بهذه الحكومة 
لوك  وامتنع  ما يمكن«.  بأسرع  الخطيرة 
نتنياهو  استراتيجية  عــن  اإلفــصــاح  عــن 
لــلــعــودة. وجــمــع نتنياهو، أمــس اإلثــنــني، 
أحــزاب  املعارضة، رؤســاء  رئيس  بصفته 
مجددًا  وتوعد  له  املوالية  اليمني«  »كتلة 
الجديدة  اإلسرائيلية  الحكومة  بإسقاط 
بــأســرع مــا يــمــكــن، وشـــدد عــلــى أنـــه »يــرى 
نـــقـــاط الــضــعــف فـــي الـــحـــكـــومـــة«، مــطــالــبــا 
»انـــضـــبـــاط صــــــارم« لــضــبــط عــمــل كتل  ـــ بـ
الحكم  إلــى  للعودة  فــي مسعى  املعارضة 

حيفا ـ ناهد درباس

أطــلــقــت ســلــطــات االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، 
أمــــــــــــس اإلثـــــــــــنـــــــــــني، ســـــــــــــــراح مـــــواطـــــنـــــني 
فلسطينيني فقط من قرية زلفة في وادي 
الداخل  فــي  مدينة حيفا،  عـــارة، جنوبي 
الفلسطيني املحتل عام 48، فيما تواصل 
الــداخــل،  مــن فلسطينيي  املــئــات  احتجاز 
الذين هّبوا في شهر مايو/ أيار املاضي، 
اإلسرائيلي  القمع  تزايد  على  احتجاجا 
ـــهـــم، ونـــصـــرة لــلــقــدس واملــســجــد 

ّ
فـــي حـــق

األقصى وحــّي الشيخ جــراح في املدينة، 
والذي يهدد االحتال سكانه بالتهجير، 
ــزة. كما  ورفـــضـــا لــلــعــدوان عــلــى قــطــاع غــ
ــــال عــمــلــيــات  ــتــ ــ ــل ســـلـــطـــات االحــ ــ ــواصـ ــ تـ
الداخل  في  االعتقاالت  وتنفيذ  املداهمة 
الشباب  تستهدف  والــتــي  الفلسطيني، 
خــصــوصــا. وتــجــمــع ذوو املــعــتــقــلــني في 
ــتــــال  ــة، أمــــــــس، أمــــــــام مـــحـــكـــمـــة االحــ ــ ــفـ ــ زلـ
املتضامنون  ومعهم  حيفا،  في  املركزية 
ــت قــد  ــانــ ــــون، وســــــط دعـــــــــوات كــ ــامـ ــ ــحـ ــ ومـ
ــــس، لــلــتــضــامــن مــع  أطـــلـــقـــت، أول مــــن أمــ
معتقلي زلفة، ودعــوات أخرى للتضامن 

اليوم.
ــــال فــــي حــيــفــا،  ــتـ ــ ونــــظــــرت مــحــكــمــة االحـ
أمس، في 13 ملفا ملعتقلني من قرية زلفة، 
حــيــث قـــــّررت إطــــاق ســــراح اثــنــني مــنــهــم. 
ــد اعــتــقــلــت 19  ــانـــت قـــــوات االحــــتــــال قـ وكـ
مواطنا فلسطينيا من القرية خال الهّبة 
األخيرة لفلسطينيي الداخل. وبالتوازي، 
ــتـــال، أمــــس، شابني  اعــتــقــلــت شــرطــة االحـ
فــلــســطــيــنــيــني مـــن مــديــنــة عـــكـــا، لينضما 
 من املدينة، منذ األحــداث 

ً
إلــى 37 معتقا

األخـــــيـــــرة. مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــّدمــــت الــنــيــابــة 
ــام ضد  ــهـ الـــعـــامـــة اإلســرائــيــلــيــة الئـــحـــة اتـ
ستة شبان من يافا بتهمة االعتداء على 
جــنــدي لــاحــتــال خــــال الـــهـــّبـــة. وتــنــســب 
شرطة االحتال للمعتقلني شبهات إلقاء 
حجارة على يهود إسرائيليني، معظمهم 
ــن الــــجــــمــــاعــــات املــــتــــطــــرفــــة. وتـــتـــواصـــل  ــ مـ
حــمــلــة االعــتــقــاالت الــتــي تشنها الــشــرطــة 
ــم الــشــرطــة  ــداهـ اإلســرائــيــلــيــة فـــي عــكــا. وتـ
في  املــنــازل  اإلسرائيلية،  واالســتــخــبــارات 
وفــي ساعات  الليل  فــي منتصف  املدينة، 

 هــــذه الــتــغــيــيــرات في 
ّ

ســـريـــعـــا. وفــــي ظــــل
الــســاحــة الــســيــاســيــة لــدولــة االحـــتـــال، لم 
يــعــبــأ الــفــلــســطــيــنــيــون بــتــغــيــيــر الــحــكــومــة 
اإلســرائــيــلــيــة. وفـــي الــســيــاق، قـــال رئــيــس 
أمس  اشتية،  الفلسطيني محمد  الـــوزراء 
اإلسرائيلية  الحكومة  نعتبر  »ال  اإلثنني: 
الجديدة أقل سوءًا من سابقاتها«، مدينا 
إعــــــان بــيــنــت دعـــــم االســـتـــيـــطـــان، وجــــدد 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
املــحــاوالت. وقال  لتلك  سيواصل تصديه 
الجلسة  مستهل  فــي  لــه  كلمة  فــي  اشتية 
األسبوعية للحكومة الفلسطينية بمدينة 
رام الله: »بمغادرة نتنياهو كرسي الحكم 
من  متواصلة  عاما   12 بعد  إسرائيل  فــي 
مكوثه، تكون قد انطوت واحدة من أسوا 
املحطات في تاريخ الصراع، وال تماثلها 
بــالــســوء ســـوى فــتــرة الــرئــيــس األمــيــركــي 
الــســابــق دونــالــد تــرامــب قبل أن يــطــاح به 
في صندوق االقتراع«. وشدد اشتية على 
أي  اإلسرائيلية  للحكومة  يــوجــد  »ال  أنــه 
بــاالعــتــبــار حــقــوق  تــأخــذ  لـــم  إن  مستقبل 
ــلـــوب منها  ــطـ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، واملـ
إنــهــاء االحــتــال وأن  تــبــدأ العمل على  أن 
تــعــتــرف بــحــقــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي«. 
فقالت  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  أما 
في بيان إن وصف الحكومة اإلسرائيلية 
ــة تــغــيــيــر غــيــر  ــكـــومـ الـــجـــديـــدة بـــأنـــهـــا »حـ
بــالــتــغــيــيــر  املـــقـــصـــود  كــــان  إذا  إال  دقـــيـــق، 
إزاحة نتنياهو«. أما بالنسبة لسياسات 
الـــوزارة »إنها لن تتغير إن  بينت، فقالت 
لم نشاهد أسوأ منها« من فترة نتنياهو. 
ــال الــــنــــاطــــق بــــاســــم حــركــة  ــ ــه، قــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
»حــمــاس« سامي أبــو زهـــري، فــي تغريدة 
تغيير  أي  عــلــى  نـــعـــول  »ال  تـــويـــتـــر:  عــبــر 
ــكـــومـــات االحـــــتـــــال، فـــهـــي مـــوحـــدة  فــــي حـ
عــلــى ســيــاســة الــقــتــل ومـــصـــادرة الــحــقــوق 
ــقــــوط  »ســ أن  واعــــتــــبــــر  ــيـــة«.  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
املتاحقة  الــتــداعــيــات  أحـــد  هــو  نتنياهو 
ــــي مـــعـــركـــة  ســيــف  ــار  املــــقــــاومــــة فـ ــتــــصــ النــ

القدس«. 
فــي املــقــابــل، هــنــأ الــرئــيــس األمــيــركــي جو 
ــال فــــي بـــيـــان،  ــ ــ بــــايــــدن بـــيـــنـــت ولـــبـــيـــد. وقـ
ــى الــعــمــل«  ــه »يــتــطــلــع إلــ ــد، إنــ ــ مـــســـاء األحــ
ــل أوجــــــه الــعــاقــة  ــع بــيــنــت »لـــتـــعـــزيـــز كــ مــ
وأضــاف  بلدينا«.  بني  والوثيقة  الطويلة 

الفجر، بأعداد كبيرة لعناصرها، العتقال 
الــشــبــان. ومــنــذ الــتــظــاهــرات الــتــي نظمها 
ــل األقـــصـــى  ــ فــلــســطــيــنــيــو الــــداخــــل مــــن أجـ
والـــشـــيـــخ جــــــــراح، اعـــتـــقـــل أكــــثــــر مــــن 150 
فــلــســطــيــنــيــا مــــن عـــكـــا، وســـــط تــحــقــيــقــات 
»الــشــابــاك«، وتستغل  فيها جهاز  يشارك 

حالة الطوارئ.
اللجنة  مــن  ذكـــور،  عباس  الشيخ  واعتبر 
الشعبية فــي عكا، والـــذي كــان نجله عبد 
الــلــه قـــد اعــتــقــل، أن »الـــشـــرطـــة والــشــابــاك 
مـــن خــلــفــهــا، ال يــتــوجــهــون إلــــى الــعــنــوان 
 

ّ
يــريــدون تلقني درس لكل الــصــحــيــح. هــم 
مواطن عربي بسبب األحداث التي وقعت 
ــــروج الـــنـــاس من  فـــي عـــكـــا. نــحــن نـــؤيـــد خـ
بيوتهم للتظاهر والتضامن مع األقصى 
والــشــيــخ جــــّراح، وإن كــنــا نــرفــض إشــعــال 
الــحــرائــق وتــكــســيــر املــمــتــلــكــات، لــكــن هــذا 
ال يــعــطــي الـــحـــق لــلــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة 
لتتصرف كما تفعل اليوم«. وأضاف: »لم 
بــيــت، ولــم تبق عــائــلــة، إال وحصلت  يبق 
أجل  مــن  مداهمة،  أو  اعتقال  عملية  فيها 
دّب الــرعــب والـــخـــوف فــي قــلــوب األمــهــات 
ال  ــهــــودي  يــ »أي  أن  ــر  ــبـ ــتـ واعـ واألبــــــنــــــاء«. 
أنـــســـلـــخ عــن  لــــي أن  يــــقــــول  يــســتــطــيــع أن 
شــعــبــي وعـــن عــقــيــدتــي، وعـــن أمـــتـــي«. من 

ثابتا  داعــمــا  املتحدة تبقى  »الــواليــات  أن 
 إدارتي ملتزمة بالكامل 

ّ
ألمن إسرائيل. إن

بالعمل مع الحكومة اإلسرائيلية الجديدة 
والسام  بــاألمــن واالســتــقــرار  قدما  للدفع 
بالنسبة إلى اإلسرائيليني والفلسطينيني 
ــارع  والــشــعــوب فــي أرجــــاء املــنــطــقــة«. وسـ
الــرّد عبر تويتر، كاتبا »شكرًا  إلــى  بينت 
معكم  العمل  إلــى  ع 

ّ
أتطل الرئيس.  سيدي 

مـــن أجـــل تــعــزيــز الــعــاقــات بـــني بــلــديــنــا«. 
ــيـــض إن بــايــدن  ــال الــبــيــت األبـ والحــــقــــا، قــ
وبـــيـــنـــت تـــحـــدثـــا هـــاتـــفـــيـــا، مـــوضـــحـــا فــي 
ــيـــان، أن »الــزعــيــمــني اتــفــقــا عــلــى أنــهــمــا  بـ
بشأن  كثب  عن  وفريقيهما سيتشاورون 
اإلقليمي، بما  املتعلقة باألمن  األمــور  كل 
في ذلــك إيـــران«. بــدوره، هنأ وزيــر الدفاع 
األميركي لويد أوسنت نظيره اإلسرائيلي 
للبنتاغون  بــيــان  وأورد  غــانــتــس.  بــيــنــي 
إلــى مواصلة التعاون  أن أوســنت »يتطلع 
املهم والــحــوار مع الــوزيــر غانتس بهدف 
ــة بــني  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ تـــعـــمـــيـــق الــــشــــراكــــة االسـ
الـــواليـــات املــتــحــدة وإســـرائـــيـــل«. وأضـــاف 
البيان أن »التزام الواليات املتحدة حيال 

أمن إسرائيل يبقى راسخا«.
فــي غــضــون ذلـــك، ذكــر مــوقــع سلطة البث 
 أوساطا في الحزب 

ّ
اإلسرائيلي، أمس، أن

الديمقراطي األميركي دعت بينت إلى فتح 
»صفحة جديدة« مع الحزب. ونقل املوقع 
ــه على  عـــن مـــصـــادر فـــي الـــحـــزب قــولــهــا إنـ
الرغم من إدراكها طابع املواقف املتشددة 
وضم  كاالستيطان  بينت،  يتبناها  التي 
أنــهــا معنية  الــفــلــســطــيــنــيــة، إال  ــــي  األراضــ
بـــفـــتـــح صـــفـــحـــة جــــديــــدة مــــعــــه. وفـــــي هـــذا 
وزارة  بموظفي  لقاء جمعه  وفــي  ــار،  اإلطـ
تسلم  الــذي  لبيد،  يئير  تعهد  الخارجية، 
الــــــوزارة، بتحسني الــعــاقــات مــع الــحــزب 
»التعامل  وإنهاء  األميركي،  الديمقراطي 
اتهم بنيامني  الــذي  العدائي« مع أوروبـــا 

نتنياهو بتعزيزه.
كذلك، هنأ كل من رئيس املجلس األوروبي 
شارل ميشال واملستشارة األملانية أنجيا 
الــــوزراء الــكــنــدي جاسنت  ميركل ورئــيــس 
تـــــــرودو ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــبــريــطــانــي 
دومينيك راب، رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
الــجــديــد. فــيــمــا أكــــدت فــرنــســا عــلــى لــســان 
ــان  وزيــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا جـــــان إيـــــف لــــودريــ
»الــتــزامــهــا الــراســخ بــأمــن دولـــة إســرائــيــل، 
للحفاظ  مــعــهــا  الــعــمــل  عــلــى  وتصميمها 
اإلقليميني«. كما  األمــن واالســتــقــرار  على 
كــتــب الــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بوتني 
فــــي رســــالــــة نـــشـــرهـــا الـــكـــرمـــلـــني مــتــوجــهــا 
ــــى بــيــنــت بـــعـــدمـــا هــــنــــأه، أن »الـــتـــعـــاون  إلـ
ــــي اإلســـرائـــيـــلـــي ســـيـــعـــزز الـــســـام  ــــروسـ الـ
الشرق األوســط«.  واألمــن واالستقرار في 
إيــران، فاعتبرت أن سياسة إسرائيل  أمــا 
لن تتغير بمجيء حكومة جديدة. ونقلت 
وكــالــة أنــبــاء الــطــلــبــة عــن املــتــحــدث باسم 
اإليرانية سعيد خطيب  الخارجية  وزارة 
إيـــران ال تتوقع تغييرًا في  إن  قــولــه  زاده 
إلسرائيل  واألمــنــيــة  الخارجية  السياسة 

مع تشكيل حكومة جديدة فيها.

املحلي  املجلس  رئيس  نائب  قــال  جهته، 
فـــي طــلــعــة عـــــارة نــبــيــل أمــــــارة إن »هــنــاك 
موقوفني لليوم الـ30 من قرية زلفة، هناك 
والحرب  القدس  هّبة  10 معتقلني بسبب 
عــلــى غــــزة، وبــســبــب الـــتـــظـــاهـــرات، تنسب 
ويصعب  وجنائية،  أمنية  إليهم شبهات 
أن يلتقوا بهم  اليوم  على املحامني حتى 
التحقيق معهم«،  أو يطلعوا على ملفات 
مؤكدًا دعــم املجلس واألهــالــي للمعتقلني 
»حــتــى الـــرمـــق األخـــيـــر«. وروى عــبــد الــلــه 
موسى زيــتــاوي، والــد املعتقل عمر، كيف 
اعتقلت قوات االحتال نجله من مطعمه 
واقــتــادتــه إلـــى قــســم الــشــرطــة، مــعــربــا عن 
أمله في حصول تطور جيد بعدما أمنت 
هي  »الشبهة  وقـــال:  لــه.  محاميا  العائلة 
ــداء عــلــى مــواطــن أو  ــتـ )الــلــيــنــش(، أي االعـ
عائلة يهودية، لقد قلت البني ارفع رأسك 

إلى األعلى«.
ــعـــة  ــابـ ــتـ ودعـــــــــــت الــــلــــجــــنــــة الــــشــــبــــابــــيــــة ملـ
موقع  على  صفحتها  عبر  عــكــا،  معتقلي 
»فـــيـــســـبـــوك«، لــلــتــضــامــن وتــنــفــيــذ وقــفــة 
مــع معتقلي  الــثــاثــاء،  الــيــوم  احتجاجية، 
عكا أمام محكمة حيفا. ودعت اللجنة في 
البواسل  نــداء أسرانا  إلــى »تلبية  بيانها 

في سجون االحتال«.

اشتية: الحكومة 
الجديدة ليست أقل 
سوءًا من سابقاتها

رفض نتنياهو تسليم 
السلطة إلى بينت 
بمراسم احتفالية

قدمت مصر 
تسهيالت لغزة من 

أجل تسريع إتمام 
صفقة األسرى

للحديث تتمة...

مسيرة األعالم 
القدس 

تواجه العصابات 

ارتفعت حدة التوتر جراء »مسيرة األعالم« التي سيقوم بها المستوطنون في القدس 
باستعدادات  واإلسرائيلي  األميركي  الجانبين  مصر  تبليغ  مع  الثالثاء،  اليوم  المحتلة 
بين  التهدئة  بنود  انتهاك  إذا تم  هجومية لحركتي »حماس« و»الجهاد اإلسالمي« 

االحتالل والمقاومة الفلسطينية

القدس المحتلة ، القاهرة، رام اهلل 
العربي الجديد

واملقدسيون  الفلسطينيون،  يستعد 
»يـــــــــوم الـــــغـــــضـــــب«،  خــــــصــــــوصــــــا، لــــــــــ
بــمــواجــهــة عـــصـــابـــات املــســتــوطــنــني، 
املــدعــومــني مـــن قــــوات االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، 
»مسيرة  بعد السماح للمستوطنني بالقيام بـ
املقاومة  التي كانت  الــثــاثــاء،  الــيــوم  األعـــام« 
السابقة عندما  الفلسطينية أوقفت نسختها 
وجهت ضربة صاروخية شملت مناطق عدة 

خاضعة لاحتال بما في ذلك القدس.
وبينها  الفلسطينية،  الفصائل  كانت  وفيما   
»فــتــح« و»حـــمـــاس«، دعــت إلــى »يـــوم غضب«، 
فـــي الـــقـــدس وجــمــيــع األراضــــــي املــحــتــلــة، ملنع 
ــرة األعــــــام«  ــيـ ــة »مـــسـ ــامــ ــن إقــ املـــســـتـــوطـــنـــني مــ
ــداء عــلــى األقـــصـــى،  ــتــ الــــيــــوم، مـــحـــذرة مـــن االعــ
القدس واألقــصــى، كانت  إلــى  وداعية للتوافد 
املحتلة  القدس  تحول  اإلسرائيلية  السلطات 
إلى ثكنة عسكرية، مخافة أن تنفجر األوضاع 
استفزازات  أن  إدراكــهــا  مجددًا، خصوصا مع 
املستوطنني واملمارسات األمنية تشبه األجواء 
في  الفلسطيني  الغضب  انفجار  التي سبقت 
مايو/أيار املاضي، والعدوان اإلسرائيلي على 
غزة.   ومن املقرر، بحسب االتفاق بني الشرطة 
أن تنطلق  املــســيــرة،  اإلســرائــيــلــيــة ومــنــظــمــي 
املــســيــرة االســتــفــزازيــة مــن شـــارع »هنفيئيم« 
ــقــــدس، ثم  فـــي الــشــطــر الـــغـــربـــي مـــن مــديــنــة الــ
تــمــر بــشــارع الــســلــطــان ســلــمــان املــوصــل لباب 
هناك  املستوطنون  ســيــؤدي  حيث  الــعــامــود، 
»رقــصــة األعــــام«. ومــن ضمن مسار املسيرة، 
القديمة من  البلدة  سيدخل املستوطنون إلى 
الـــبـــراق. وسيمر  بـــاب الخليل بــاتــجــاه حــائــط 
االستفزازية  املسيرة  فــي  املــشــاركــني  مــن  قسم 
ــر فـــي الــحــي  فـــي الـــحـــي اإلســــامــــي، وقـــســـم آخــ
الــيــهــودي. وكــشــفــت مــصــادر مــصــريــة مطلعة 
حثيث  مصري  جهد  عن  الجديد«،  »العربي  لـ
ملنع انفجار األوضــاع مجددًا بسبب »مسيرة 
الفصائل  األعـــام«، خصوصا في ظل رسائل 
في قطاع غزة بالرد بالتصعيد، حال حدوث 
أيـــة انــتــهــاكــات تــخــالــف املــتــفــق عليه فــي قــرار 
ـــت أن حــركــتــي  ـــحـ ـــار. وأوضـ ــنـ ــــاق الــ ــــف إطــ وقـ
ــاد اإلســـــامـــــي« اتــخــذتــا  ــهــ ــجــ ــــاس« و»الــ ــمـ ــ »حـ
استعدادات هجومية بالفعل منذ ليلة األحد 
ــي، وهــــو مـــا أبــلــغــتــه مــصــر لــلــجــانــبــني  ــاضــ املــ
املصادر  واستدركت  واإلسرائيلي.  األميركي 
أن هناك في الجانب االسرائيلي أجهزة تدرك 
جيدًا قراءة الرسائل، مرجحة في الوقت ذاته 
اتخاذ إجـــراءات من شأنها عــدم وقــوع صدام 

جديد في الوقت الراهن.
ووسط توقعات بانفجار األوضاع في القدس 
املحتلة اليوم الثاثاء بسبب »مسيرة األعام« 
االســتــفــزازيــة بمناسبة ذكـــرى ضــم االحــتــال 
إلى  القدس  االحتال  شرطة  حولت  للمدينة، 
ثكنة عسكرية، عبر إغــاق عــدد مــن الــشــوارع 
ــــي مـــحـــيـــط الـــبـــلـــدة  ــا فـ ــة، خـــصـــوصـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
عنصر  آالف  خمسة  من  أكثر  ونشر  القديمة، 
في املدينة، من بينهم ألفا عنصر سيواكبون 
لــتــأمــني حــمــايــة املستوطنني،  املــســيــرة  مــســار 
ــداد األخــــرى مــواجــهــة  ــ فــي حــني ســتــتــولــى األعـ
املقدسيني الذين أكدوا اعتزامهم التصدي لها.
وعــقــد املــفــتــش الـــعـــام لــلــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة، 
يعقوب شــبــتــاي، أمــس اإلثــنــني، جلسة تقييم 
لألوضاع عشية ما يسمى »مسيرة األعــام«، 
وذلــــك بــمــشــاركــة كــبــار الــضــبــاط فــي الــشــرطــة، 
لــتــقــدم بــعــدهــا الــتــوصــيــات والــتــقــيــيــمــات إلــى 
ــلـــي اإلســـرائـــيـــلـــي الــجــديــد  وزيـــــر األمـــــن الـــداخـ
عومر بارليف. وذكــر موقع »عــرب 48« أنه تم، 
التنفيذية  الخطة  اســتــعــراض  الجلسة،  خــال 
»مـــســـيـــرة األعــــــــام«، الـــتـــي دعــــا إلــيــهــا حــزب  لــــ
ترتسو«  »إم  وحــركــة  الــديــنــيــة«  »الصهيونية 
ــلـــن بـــارلـــيـــف، أمـــس،  الــيــمــيــنــيــة املــتــطــرفــة. وأعـ
ــارة«  ــ »زيـ أســـمـــاه  بــمــا  للمستوطنني  الــســمــاح 
املسجد األقصى اليوم، قبيل انطاق املسيرة، 
وتــمــكــني املـــشـــاركـــني فــيــهــا مـــن الــــوصــــول إلــى 
»االحتفال  هناك  الــبــراق، حيث سيقام  ساحة 
بــمــشــاركــة وزراء وأعـــضـــاء كنيست  املـــركـــزي« 
وكــبــار الــحــاخــامــات. وأكــــدت حــركــات شبابية 
وقـــــوى وطــنــيــة وإســـامـــيـــة عــزمــهــا الــتــصــدي 
ــمــــاح  ــة الــــســ ــبــ ــغــ ــن مــ ــ ــ ــذرة مـ ــ ــ ــحـ ــ ــ لــــلــــمــــســــيــــرة، مـ

قــــصــــى. 
ٌ
لــلــمــســتــوطــنــني بـــاقـــتـــحـــام املـــســـجـــد األ

ــتــــي أعــلــنــتــهــا  ــلـــى أن الــــقــــيــــود، الــ وشـــــــــددت عـ
شــرطــة االحــتــال، لــن تمنعهم مــن مواجهتها 
والـــحـــيـــلـــولـــة دون املـــــس بــاملــســجــد األقـــصـــى. 
»العربي  لـ وتوقع نشطاء مقدسيون، تحدثوا 
الجديد«، أن يسبق املسيرة حملة جديدة من 
االعـــتـــقـــاالت، قـــد تـــطـــاول الــعــشــرات مــنــهــم كما 

جرت العادة، حيث يتم احتجازهم ملدة يومني، 
ــشــــروط، بينها  ثـــم يــطــلــق ســـراحـــهـــم الحـــقـــا بــ
الحبس املنزلي واإلبعاد أليام. لكن االعتقاالت 
ــا أكــــــــــدوا، لــــن تــمــنــعــهــم  ــمـ واالســــــتــــــدعــــــاءات، كـ
وتمنع غيرهم مــن الــتــواجــد قــرب ســاحــة باب 
الشيخ  األقصى  املسجد  مدير  وقــال  العامود. 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ عـــمـــر الـــكـــســـوانـــي، لــــ

القدس اتخذت  »إدارة األوقــاف اإلسامية في 
ــة لــلــقــيــام بــواجــبــاتــهــا  كـــافـــة الـــتـــدابـــيـــر الــــازمــ
ومسؤوليتها حيال الدفاع عن األقصى ومنع 
أي تــعــديــات عــلــيــه«. وحــــذر مـــن أن األوضــــاع 
الــقــدس واألقــصــى تــنــذر بمخاطر كبيرة،  فــي 
الــحــكــومــة اإٍلســرائــيــلــيــة تحمل تبعات  وعــلــى 
املستوطنون  يــبــادر  قــد  أي تصعيد،  ونــتــائــج 

ــد رئــيــس الــهــيــئــة اإلســامــيــة العليا  إلــيــه. وأكــ
»العربي  لـ الــقــدس الشيخ عكرمة صــبــري،  فــي 
قصى 

ٌ
األ الدفاع عن املسجد  الجديد«، وجــوب 

»الــذي يشكل جــزءا هاما ورئيسيا من عقيدة 
املــســلــمــني فــي الــعــالــم قــاطــبــة«. وقــــال الــقــيــادي 
ــادر، فــي  ــ ــقــ ــ ــ ــبـــد ال ــاتــــم عـ فــــي حــــركــــة »فــــتــــح« حــ
»الحركة، ومن  إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
القدس  في  الفلسطيني  الشعب  أبناء  خلفها 
وخــارجــهــا، ســيــقــومــون بــدورهــم املــعــهــود في 
الدفاع عن قدسهم وأقصاهم«، محذرًا من جّر 
املنطقة كلها إلى دوامــة جديدة من املواجهة. 
في  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة  واعتبرت 
بــيــان أمــس اإلثــنــني، أن »مسيرة األعـــام التي 
شــوارع  فــي  تنظيمها  املتطرف  اليمني  ينوي 
الـــقـــدس املــحــتــلــة، بــمــا فــيــهــا الــبــلــدة الــقــديــمــة، 
تـــهـــديـــد مـــبـــاشـــر لـــلـــجـــهـــود املــــبــــذولــــة لـــوقـــف 
وحــذرت  الفلسطيني«.  الشعب  على  الــعــدوان 
مــن مــغــبــة إجــــراء هـــذه املــســيــرة االســتــفــزازيــة، 
املبذولة  الجهود  ومخاطرها ونتائجها على 
لــتــثــبــيــت الــتــهــدئــة ووقـــــف الــــعــــدوان وجــهــود 
إحــــيــــاء عــمــلــيــة الـــــســـــام. ووصــــفــــت املـــســـيـــرة 
بــأنــهــا امــــتــــداد لــــعــــدوان االحــــتــــال املــتــواصــل 
وجــزء  ومواطنيها،  ومقدساتها  املدينة  ضــد 
القدس  أسرلة وتهويد  يتجزأ من عمليات  ال 
املحتلة. وكانت »حماس« دعت، في بيان أمس 
األول، إلى أن يكون الثاثاء يوم نفير ورباط 
نــحــو املــســجــد األقـــصـــى، ويــــوم غــضــب وتــحــٍد 
للقوى  املتابعة  لجنة  أعلنت  فيما  للمحتل، 
الوطنية واإلسامية، في بيان، »يوم الثاثاء 
15 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران )الـــحـــالـــي(، يــــوم غضب 
فلسطيني عارم في القدس والضفة الغربية، 
وقطاع غزة والداخل، لتنتفض فلسطني كلها 
وشعبها فــي الــداخــل والــشــتــات وتــحــت العلم 
الــفــلــســطــيــنــي نـــصـــرة لـــلـــقـــدس، وحـــمـــايـــة لها 

وألحيائها، وللمسجد األقصى«.
وحذرت »كتائب الشهيد أبو علي مصطفى«، 
لتحرير  الشعبية  »الجبهة  لـ املسلح  الجناح 
فلسطني«، فــي بيان أمــس، مــن أن »مــحــاوالت 
ــادة الـــعـــدو  ــ ــفــــزاز املـــســـتـــمـــرة مــــن قـــبـــل قــ ــتــ االســ
وتــجــاوز  بــالــنــار،  لعب  وقــطــعــان مستوطنيه، 
السكوت عنه«. وقبل ساعات  خطير ال يمكن 
اقتحمت مجموعة من  األعـــام«،  من »مسيرة 
املــســتــوطــنــني ســـاحـــات املــســجــد األقـــصـــى من 
جهة باب املغاربة بحماية مشددة من شرطة 
االحــــتــــال، الـــتـــي واصـــلـــت فــــرض قـــيـــود على 
من  ومنعهم  للمسجد  الفلسطينيني  دخـــول 

التنقل بحرية في ساحات الحرم.

أمس  االحــتــالل،  قــوات  هدمت 
ومنشآت  مخازن  عــدة  اإلثنين، 
أخطرت  قــد  كــانــت  صناعية، 
الشهر  أواخــر  بإزالتها  أصحابها 
شرف  ــر  دي قرية  فــي  الماضي، 
غرب مدينة نابلس شمال الضفة 
الغربية وشمال القدس المحتلة. 
في موازاة ذلك نفذت طواقم 
القدس  في  االحتالل  بلدية  من 
حملة مداهمة لمنازل في حي 
البستان جنوب القدس، وسلمت 
للمثول  استدعاءات  أصحابها 
والتحقيق. وأوضح عضو لجنة 
فخري  البستان  حي  عن  الدفاع 
بأن هذه االستدعاءات  أبو ذياب 
تنفيذ  االحتالل  اعتزام  إلى  تشير 

عمليات هدم للمنازل. 

إخطارات لتنفيذ 
عمليات هدم

القاهرة ــ العربي الجديد

قالت مصادر مصرية خاصة مطلعة 
القاهرة  تقودها  التي  الوساطة  على 
بني الفصائل الفلسطينية واالحتال 
»العربي  مع  حديث  في  اإلسرائيلي، 
 املـــســـؤولـــني فـــي جــهــاز 

ّ
ــديـــد« إن الـــجـ

ــرات املـــصـــريـــة يــســعــون خــال  ــابـ املـــخـ
الـــســـاعـــات املــقــبــلــة إلــــى إحـــيـــاء مــســار 
مفاوضات صفقة األســرى بني حركة 
»حـــمـــاس« وســلــطــات االحـــتـــال، بعد 
تعطل طرأ على مسار الصفقة خال 
ارتباكا  شهدت  التي  املاضية،  األيــام 
ــد رحــيــل  ــعـ ــل بـ ــيــ ــرائــ ــلــــيــــا فــــي إســ داخــ

حكومة بنيامني نتنياهو.
»العربي الجديد«  وأضافت املصادر لـ
 »املــســؤولــني فــي الــقــاهــرة يعولون 

ّ
أن

ــــرى  ــلـــف صـــفـــقـــة األســ ــيـــة مـ ــلـــى أهـــمـ عـ
ــيــــة  ــتــــافــ بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــحـــكـــومـــة االئــ
ــدة فــــي إســــرائــــيــــل، لــتــرســيــخ  ــديــ الــــجــ
ــام الــشــارع اإلســرائــيــلــي«.  أقــدامــهــا أمـ
 مــلــف صــفــقــة األســـرى 

ّ
وأوضـــحـــت أن

هـــو الــــذي يــتــبــقــى لــلــقــاهــرة لتحقيق 
ــاز فـــيـــه، بـــنـــاء عـــلـــى الــتــفــويــض  ــجــ إنــ
جــو  الـــرئـــيـــس  إدارة  مــــن  ــركــــي  ــيــ األمــ
بـــايـــدن، الفــتــة إلـــى أن املــســؤولــني في 

جهاز املخابرات العامة بعثوا، مساء 
للجانب  برسالة جديدة  األول،  أمــس 
اإلسرائيلي يستعجلون فيها وصول 
وفــد أمني، كــان مقررًا وصوله مطلع 
ــالـــي، لــبــحــث عــــدد من  ــبــــوع الـــحـ األســ
األســرى،  صفقة  رأسها  على  امللفات، 
مباشرة،  غير  مفاوضات  في  والــبــدء 
مع وفد ذي طابع عسكري من حركة 
ه 

ّ
»حــمــاس«. وأشــارت املصادر إلــى أن

تأجل وصول الوفد العسكري التابع 
إلــى الــحــركــة، واملــخــول لــه إدارة ملف 
ــقــــاهــــرة، فــي  ــى الــ ــ صــفــقــة األســــــــرى، إلـ
اإلسرائيلي، مشيرة،  التأجيل  أعقاب 
 »حـــمـــاس« 

ّ
ــوقـــت ذاتــــــه، إلــــى أن فـــي الـ

 
ّ
أكــدت في رسالة للجانب املصري أن
التفاوض لن تكون خاضعة  مواعيد 
بــشــكــل مــطــلــق لــلــجــانــب اإلســرائــيــلــي 

ـــــه إذا كــان 
ّ
يــحــددهــا حـــني يـــشـــاء، وأن

ــن،  ــ ــراهـ ــ ــــت الـ ــوقـ ــ ــــي الـ األمــــــــر مـــتـــاحـــا فـ
تـــقـــديـــرًا لــلــوســاطــة املـــصـــريـــة، فــربــمــا 
يــجــري إغـــاق هــذا املــلــف مــؤقــتــا، إلى 
حـــني تــحــديــد مــوعــد آخــــر مـــن جــانــب 
قــيــادتــي »حــمــاس« وكــتــائــب الــقــســام. 
ها 

ّ
وأكدت الحركة، بحسب املصادر، أن

 الضغط 
ّ
ليست في حالة تعجل، وأن

االحتال  على حكومة  هو  األساسي 
إتــــمــــام  فـــــي  الــــتــــســــريــــع  عـــلـــيـــهـــا   

ّ
وأن

الجانب   
ّ
أن املصادر  الصفقة.وكشفت 

املــصــري قـــدم تــســهــيــات لــقــطــاع غــزة 
أخيرًا من أجل تسريع إتمام الصفقة 
واســـتـــمـــرار الـــتـــجـــاوب »حـــمـــاس« مع 
 آخــر 

ّ
الـــقـــاهـــرة. وأشـــــارت إلـــى أن دور 

تلك التسهيات هو السماح بتصدير 
عبر  واملستعملة  الجديدة  السيارات 
مــعــبــر رفــــح، الفـــتـــة، فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
إلى أن التسهيات املصرية لن تكون 
خــاضــعــة لــلــمــاحــظــات اإلســرائــيــلــيــة 
طـــاملـــا كــــان الــتــعــطــيــل مـــن جـــانـــب تل 
أبـــــيـــــب، وفـــــــي ظـــــل حــــالــــة الــــتــــجــــاوب 
ــي غـــــزة مــع  ــن الـــفـــصـــائـــل فــ الـــكـــبـــيـــر مــ
ورجحت  املصرية.  والوساطة  الــدور 
املـــــــصـــــــادر اســــتــــئــــنــــاف مــــفــــاوضــــات 

األسرى، األسبوع املقبل.

االحتالل يحول المدينة 
إلى ثكنة عسكرية...

و»حماس« و»الجهاد« 
تستعدان عسكريًا

يتوقع أن تتجدد المواجهات اليوم بين قوات االحتالل والفلسطينيين )غالي تيبون/فرانس برس(

دعوة لتنفيذ وقفة احتجاجية اليوم تضامنًا مع المعتقلين )العربي الجديد(

زكريا الكمالي

حتى اآلن، ال يمكن القول إّن الوساطة 
الُعمانية للمساهمة في حل األزمة 

اليمنية قد فشلت في تحقيق أهدافها، 
أو إن جماعة الحوثيني تعاطت مع 
الوفد السلطاني بنوع من املماطلة 
التي تحترفها وتعتمدها مع األمم 

املتحدة واملجتمع الدولي، والدليل على 
ذلك، الحرص الالفت من القيادات 

الحوثية على إنجاح جهود مسقط، 
ومنحها امتياز الوساطة الناجحة.
خالفًا للوساطات السابقة، تمتلك 
 لحل 

ً
مسقط حاليًا تصورًا شامال

األزمة اليمنية وتنازالت حقيقية من 
األطراف الرئيسيني، ومن املؤكد أنها 

ستلجأ للتريث من أجل إنضاج اتفاق 
إنهاء النزاع العتبارات عدة؛ أولها 

إرضاء كافة األطراف بتنفيذ متزامن 
لكافة البنود بما يتجاوز الشروط 

الحوثية بتقديم امللف اإلنساني، 
وكذلك شروط التحالف والحكومة 
الشرعية بتقديم وقف إطالق النار.

السبب الثاني وهو األهم، أّن سلطنة 
ُعمان التي تعمل على صياغة حل 
يكون برعاية أممية ال إقليمية، ال 

تريد تسليم ثمار الوساطة املعقدة 
التي قامت بها في مسقط وصنعاء 

إلى مبعوث أممي انتهت واليته 
وسيغادر في غضون أسابيع، بل 

ستمنح هذا اإلنجاز للمبعوث السوبر 
الذي لم يسمه مجلس األمن الدولي 

حتى اللحظة، على الرغم من كل 
التوقعات التي تشير إلى أنه سيكون 

بريطاني الجنسية كسلفه مارتن 
غريفيث. فشل أسلوب املساومة الذي 
لجأ إليه غريفيث مع األطراف اليمنية 

في تحقيق أي تقدم خالل 3 أعوام 
و3 أشهر قضاها في جوالت مكوكية 

عقيمة، ومن املقرر أن يقدم اليوم 
الثالثاء، آخر إحاطة له أمام مجلس 

األمن، على أن يسلم الراية لخلفه 
السوبر الذي سينزل إلى امليدان 
القتناص الهدف الذهبي، كورقة 

رابحة للمجتمع الدولي الذي يبدو أنه 
م الدرس جيدًا وال يريد مبعوثًا 

ّ
قد تعل

جديدًا يبدأ من مربع الصفر.
عقب تسمية املبعوث األممي الجديد، 

والتي من املرجح أن تتم في جلسة 
اليوم، وتعيني سفراء جدد ألميركا 

وبريطانيا لدى اليمن، قد يشهد امللف 
اليمني زخمًا دبلوماسيًا واسعًا 

ينهي حالة الجمود التي هيمنت على 
املشهد طيلة الفترة املاضية.

حل األزمة اليمنية ال يكون بتلبية 
الشروط الحوثية أو السعودية، بل 

بحلول شافية يلمسها الشارع 
اليمني، بدءًا من وقف الحرب 

االقتصادية التي يكتوي املواطن 
بنارها، ورفع الحظر والحصار عن 

املنافذ واملدن وخصوصًا تعز، وقبل 
ذلك تبادل شامل لجميع األسرى 

واملعتقلني واملخفيني قسريًا.

Tuesday 15 June 2021 Tuesday 15 June 2021
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  شرق
      غرب

سامح شكري 
في الدوحة

أجرى نائب رئيس مجلس الــوزراء 
ــر الــخــارجــيــة الــقــطــري الــشــيــخ  ــ وزيـ
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي 
)الصورة(، ونظيره املصري سامح 
شــكــري، فــي الــدوحــة أمــس اإلثــنــني، 
جلسة مباحثات رسمية، وذلك في 
لــوزيــر خارجية مصري  زيـــارة  أول 
إلـــى قــطــر مــنــذ تــوتــر الــعــاقــات بني 
البلدين عام 2013. وشدد الطرفان، 
القطرية،  للخارجية  بــيــان  بحسب 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة تـــنـــســـيـــق الــــجــــهــــود 
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى حـــلـــول 
ــرار املــنــطــقــة،  ــقــ ــتــ تــضــمــن أمـــــن واســ

وتشجع على التعاون املشترك.
)العربي الجديد(

»األطلسي« يبحث مع 
قطر تدريب األفغان

كبار،  ثاثة مسؤولني غربيني  قــال 
أمس اإلثنني، إن مسؤولني في مجال 
ــيــــادة حـــلـــف شــمــال  األمـــــــن، تـــحـــت قــ
ــع الـــدوحـــة  األطـــلـــســـي، تـــواصـــلـــوا مـ
استخدامها  يمكن  قــاعــدة  لتوفير 
األفغانية  الخاصة  القوات  لتدريب 
فــي إطــــار الـــتـــزام اســتــراتــيــجــي بعد 
ــة مــن  ــيـ ــبـ ــنـ انــــســــحــــاب الـــــقـــــوات األجـ
أفــغــانــســتــان. وقــــال مـــســـؤول أمــنــي 
غربي في كابول: »نجري محادثات 
إلقامة  قطر  في  قاعدة  لتخصيص 
ــة تـــــدريـــــب حــــصــــريــــة لـــكـــبـــار  ــ ــــاحـ سـ

عناصر القوات األفغانية«.
)رويترز(

 
الرئيس األلماني 

في إسرائيل قريبًا
ــرانــــك  يـــــــــزور الــــرئــــيــــس األملــــــانــــــي فــ
ــر شـــتـــايـــنـــمـــايـــر )الــــــصــــــورة(  ــتــ ــالــ فــ
إســرائــيــل قــريــبــا إلجــــراء مــحــادثــات 
رحيل  بعد  الــجــديــدة  الحكومة  مــع 
بنيامني نتنياهو. وذكرت الرئاسة 
األملانية، في بيان أمس اإلثنني، أن 
الــزيــارة،  خــال  يعتزم،  شتاينماير 
ــران  ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ يـ مــــن 30  ــررة  ــ ــقـ ــ املـ
املقبل،  يوليو/تموز   2 إلــى  الحالي 
»تعزيز الصداقة والعاقات املميزة 
بني أملانيا وإسرائيل«، كما ستكون 
الزيارة »فرصة لتعميق املحادثات 
السياسية حول الوضع الراهن في 

املنطقة مع الحكومة الجديدة«.
)فرانس برس(

 
مصر: حكم بات بإعدام 

12 من قيادات »اإلخوان«
املصرية،  النقض  محكمة  أصـــدرت 
ــا فــي  ــ ــ

ّ
ــات ــ أمـــــــس اإلثــــــنــــــني، حـــكـــمـــا بــ

قــضــيــة اعـــتـــصـــام رابـــعـــة الـــعـــدويـــة، 
ــادات  ــ ــيـ ــ قـ ــن  ــ مــ إعـــــــــــدام 12  بـــتـــأيـــيـــد 
وأعضاء جماعة اإلخــوان املسلمني 
ــا، مـــــن بــيــنــهــم  ــيــ ــالــ املــــحــــبــــوســــني حــ
صفوت حجازي ومحمد البلتاجي. 
وكـــانـــت مــحــكــمــة جــنــايــات الــقــاهــرة 
األول  أكتوبر/تشرين   8 فــي  قضت 
بينهم  مــتــهــمــا،   75 بـــإعـــدام   ،2018
قـــــــيـــــــادات فــــــي جــــمــــاعــــة اإلخـــــــــــوان، 
الباد، التهامهم  ومعظمهم خــارج 
واالعــتــداء على  والتجمهر  بـ«القتل 
ــنـــشـــآت واالنـــتـــمـــاء  األشــــخــــاص واملـ
لــجــمــاعــة مــحــظــورة ومــحــاولــة قلب 

نظام الحكم«.
)العربي الجديد(

 
قلق أممي من 

انتهاكات الشرطة 
التونسية

عبر مكتب مفوضية األمــم املتحدة 
ــقــــوق اإلنــــــســــــان فــي  ــيــــة لــــحــ الــــســــامــ
ــــني، عــــن قــلــقــه  ــنـ ــ تــــونــــس، أمـــــس اإلثـ
الــشــديــد مــن اســتــمــرار اتــهــام أفـــراد 
مــن الــشــرطــة بــارتــكــاب »انــتــهــاكــات 
داعيا  متظاهرين،  بحق  جسيمة« 
الــســلــطــات لــفــتــح تــحــقــيــقــات تضع 
ــدًا لــــإلفــــات مــــن الـــعـــقـــاب. وجــــاء  ــ حـ
ــر مـــواجـــهـــات بــني  ــ ــان املـــكـــتـــب إثـ ــيـ بـ
ــّبــــان مــــع عـــنـــاصـــر مــــن الـــشـــرطـــة،  شــ
قـــرب العاصمة  املـــاضـــي،  األســـبـــوع 
تـــونـــس، عــقــب وفـــــاة أحــــد الــشــّبــان 

ُبعيد توقيفه.
)فرانس برس(

مصر تطالب إسرائيل بتسريع إرسال الوفد األمني
تحركات الستئناف مفاوضات صفقة األسرى
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عون للوسيط األميركي: 
نرغب باستمرار مفاوضات 

الترسيم
أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، 
أمـــــس االثــــنــــن، الــســفــيــر األمـــيـــركـــي 
جـــــون دوروشــــــيــــــه، الـــــــذي يــتــوســط 
املباشر  غــيــر  الــتــفــاوض  فــي عملية 
ــــدود الـــبـــحـــريـــة بــن  ــحــ ــ ــيـــم الــ ــتـــرسـ لـ
لبنان واالحتالل اإلسرائيلي، رغبة 
ــتــــمــــرار املـــفـــاوضـــات  ــي اســ لـــبـــنـــان فــ
ــم  ــيــ غـــــيـــــر املـــــــبـــــــاشـــــــرة حــــــــــول تــــرســ
العدو  مع  البحرية جنوبًا  الــحــدود 
اإلســرائــيــلــي فـــي الـــنـــاقـــورة »بــهــدف 
ــلـــى نــحــو  ــفـــاهـــم عـ ــى تـ ــ الـــــوصـــــول إلــ
ــقـــوق األطــــــــراف املــعــنــيــن  يــحــفــظ حـ

باالستناد إلى القوانن الدولية«.
)العربي الجديد(

 
هجوم بمسيّرة 

على معسكر »فيكتوريا« 
في بغداد

ــــي فــي  ــراقـ ــ ــنــــي عـ ــــؤول أمــ ــــسـ ــن مـ ــلــ أعــ
بـــــــغـــــــداد، أمــــــــس االثـــــــنـــــــن، تـــعـــرض 
مـــعـــســـكـــر »فــــيــــكــــتــــوريــــا«، املــــجــــاور 
ملــطــار بـــغـــداد، حــيــث تــتــواجــد قــوات 
أمـــيـــركـــيـــة وعـــــراقـــــيـــــة، إلــــــى هـــجـــوم 
 الحادث 

ّ
بطائرة مسّيرة. وأوضح أن

لــم يسفر عــن أّي خسائر بشرية أو 
العملية هي   

ّ
أن إلـــى  ولــفــت  مـــاديـــة. 

األولى من نوعها لناحية استخدام 
طائرات تلقي مقذوفات.

)العربي الجديد(

توتر بين حزب »العمال« 
و»الديمقراطي« 

في كردستان العراق 
ــدة الــتــوتــر فـــي إقــلــيــم  تــصــاعــدت حــ
ــحــــزب  ــــن الــ ــراق بــ ــ ــ ــعـ ــ ــ كـــــردســـــتـــــان الـ
بزعامة  الكردستاني،  الديمقراطي 
مــــســــعــــود الــــــبــــــارزانــــــي، ومــســلــحــي 
حــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي. وأعلن 
 
ّ
»العمال«، في بيان، أمس االثنن، أن
مواقعه في اإلقليم تعرضت لقصف 
تــــركــــي خـــــالل الـــيـــومـــن املـــاضـــيـــن، 
ــزب الـــبـــارزانـــي بــدأ   حــ

ّ
مــوضــحــًا أن

بــبــنــاء تــحــصــيــنــات وفــتــح طـــرق في 
ــوك. واتــهــم  ــ مــتــن فـــي مــحــافــظــة دهــ
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
بتزويد الجيش التركي بإحداثيات 

عن أماكن تواجده.
)العربي الجديد(

عماد كركص

تــغــاضــت روســـيـــا عـــن كـــل الــضــغــوط الــدولــيــة 
ــة،  ــ ــــوريـ ــيــــاســــي فـــــي سـ لـــتـــحـــقـــيـــق انــــتــــقــــال ســ
وفــرضــت بــقــاء بــشــار األســــد فــي الــســلــطــة من 
خـــالل االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة األخـــيـــرة التي 
ــايـــو/ ــــي 26 مـ ــنــــظــــام الـــــســـــوري فـ أجـــــراهـــــا الــ
أيــــار املـــاضـــي، وذلــــك بــعــدمــا دعــمــت خــيــاراتــه 
القائم  السياسي  الــحــل  مــســار  فــي  باملماطلة 
األمــــــن 2254، وتــعــطــيــل  مــجــلــس  قــــــرار  عـــلـــى 
عــمــل هــيــئــة الــتــفــاوض والــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
إلــى االنتخابات األخيرة.  الــوصــول  إلــى حن 
وسبقت موسكو ذلك بالتواصل مع مكّونات 
معارضة، خصوصًا بعد بدء سريان مفعول 
»قانون قيصر« األميركي في يونيو/حزيران 
إيهام  الــلــقــاءات  تلك  استهدفت  وفيما   .2020
املــجــتــمــع الــــدولــــي واألمـــيـــركـــيـــن خــصــوصــًا، 
بــســعــي روســـيـــا لــلــمــشــاركــة فـــي إنـــجـــاز الــحــل 
ــرز فــــي تــلــك  ــ ــر بـ ــ ــًا آخـ ــدفـ الـــســـيـــاســـي، إال أن هـ
الـــلـــقـــاءات، عــبــر لــقــاء مــعــارضــن مــن الطائفة 
الــعــلــويــة، فــي رســالــة روســيــة لــأســد بــوجــود 
بدائل له. وكان نائب وزير الخارجية الروسي 

ميخائيل بوغدانوف قد اجتمع أواخر يونيو 
2020 مع املعارض السوري، رئيس االئتالف 
األسبق معاذ الخطيب، في العاصمة القطرية 
الــدوحــة. وسبق ذلــك ببضعة أيــام لقاء جمع 
الــســكــرتــيــر الــــروســــي فـــي األمـــــم املـــتـــحـــدة في 
ممن  بمجموعة  ميتوشن،  سيرغي  جنيف 
في  العلوية  الطائفة  في  »املؤثرين  بـ وصفوا 
الخارج«، أيضًا في يونيو 2020. وبدا اللقاء 
أنــه يستهدف توجيه رســالــة لأسد،  األخــيــر 
بــأن تلجأ روسيا  تــوقــعــات  وحينها خــرجــت 
الطائفة  مــن  سياسية  شخصيات  الستمالة 
العلوية، موجودين في الخارج، واملعارضن 
منهم على وجه الخصوص، للسعي إلحداث 
تغيير يكون على شكل تشذيب للنظام بزج 

عناصر منهم ذوي صبغة معارضة داخله.
وطـــرحـــت الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة الــعــلــويــة 
ــبـــادئ عــيــش مــشــتــرك والــعــمــل على  أســـســـًا ملـ
صياغة عقد اجتماعي جديد بن السورين. 
ــاء، أن  ــقـ ــلـ وذكــــــرت وثــيــقــة ُســـربـــت عـــن ذلــــك الـ
الشخصيات التي التقى بها الروس، رفضت 
ي 

ّ
الــخــطــاب الــروســي بــعــدم قــبــول رئــيــس سن

في السلطة، ووصفت هذا الخطاب بأنه غير 
متوازن ويدعو للكراهية.

االنتخابات  اللقاء، وتمرير  بعد عام من هذا 
الرئاسية التي انتهت بالتجديد لبشار األسد 
لوالية جديدة، يشرح معارض سياسي حضر 
»العربي  لـ ميتوشن،  سيرغي  مــع  االجتماع 
الــجــديــد«، حيثيات الــتــحــركــات الــروســيــة في 
ذلــك الــوقــت. ويقر املــعــارض أن الـــروس كانوا 
ــلـــقـــاء بـــمـــعـــارضـــن مــن  ــــالل الـ يــــريــــدون مــــن خـ
ــة والــعــلــويــن، إيـــهـــام املــجــتــمــع الــدولــي 

ّ
الــســن

بها،  املرتبطة  املليشيات  قاعدة  توسيع  عبر 
لم يكن يعجب الروس إطالقًا. وموسكو كانت 
تسعى لالستئثار بهذا الجانب، وخلق جيش 
جـــديـــد مـــن املــلــيــشــيــات املــرتــبــطــة بــقــاعــدتــهــا 
إلــى  املـــســـؤول  الــعــســكــريــة بحميميم. ويــلــفــت 

واألميركين على وجه الخصوص، بسعيهم 
للمشاركة في إنجاز الحل، ال سيما بعد بدء 
ويضيف  للعقوبات.  قيصر«  »قانون  سريان 
الــعــصــا  رفــــع  كــــان  لـــلـــروس  الـــهـــدف األول  أن 
بوجه بشار األســد، ال سيما من خــالل اللقاء 
بــمــعــارضــن مــن الــطــائــفــة الــعــلــويــة، وتــوجــيــه 
رســـالـــة لـــه مـــفـــادهـــا »بـــــأن بــــــدالءك جـــاهـــزون 
ــا نــحــن جلسنا  ولـــديـــنـــا تـــواصـــل مــعــهــم، وهــ
«. ويـــبـــرر املـــصـــدر هــــذا الــتــلــويــح 

ً
ــال ــعـ مــعــهــم فـ

ــع الــعــصــا« كــمــا ســـمـــاه، بــأن  الـــروســـي أو »رفــ
األسد كان خالل تلك الفترة غير مستقر »إلى 
أي أريــكــة ســيــســتــنــد«، فــي مــعــرض االخــتــيــار 
بن روسيا وإيران، مشيرًا إلى أن تمدد إيران 

أن روســيــا وضــعــت خــطــطــًا لــســحــب مليشيا 
»الــدفــاع الوطني« مــن عــبــاءة الــدعــم اإليــرانــي 
ــك اســتــدعــى  ــل ذلــ لــتــجــيــيــرهــا لــصــالــحــهــا. وكــ
الضغط على األســد لتسهيل ذلــك والحد من 

توسيع النفوذ اإليراني في البالد.
ــانـــي مــن  ــثـ ويـــلـــفـــت املــــصــــدر إلـــــى أن الـــشـــق الـ
الــرســالــة أو الــضــغــوط الــروســيــة على النظام 
ــلــــقــــاء، كـــــان يــحــمــل طــابــعــًا  ــن خـــــالل ذلـــــك الــ مــ
اقـــتـــصـــاديـــًا، فــشــهــيــة الــــــروس مــفــتــوحــة بعد 
ســيــطــرتــهــم الــرســمــيــة عــلــى مــيــنــاء طــرطــوس 
بــعــقــد اســتــثــمــاري ملـــدة خــمــســن عــامــًا، تجاه 
مـــواقـــع اقـــتـــصـــاديـــة حــيــويــة كـــذلـــك. ويـــنـــدرج 
إيــران عن ميناء الالذقية.  ضمن ذلــك كف يد 
ــرون للسيطرة 

ّ
ويــنــوه إلـــى أن الــــروس يــحــض

تــدريــجــيــًا عــلــى املــنــافــذ الــبــحــريــة والــبــريــة من 
خـــالل عــقــود اســتــثــمــار تشغيلية، كــاشــفــًا أن 
صــفــقــة اســتــثــمــاريــة جـــديـــدة يــتــم الــتــحــضــيــر 
اآلن، ستعطى بموجبها مصفاة حمص  لها 
لــلــبــتــرول إلــــى شــركــة روســـيـــة. ونـــــّوه إلــــى أن 
اإلعالن عن ذلك رهن أسابيع قليلة. ويكشف 
أن الـــــروس عــــــاودوا االتـــصـــال بــمــؤثــريــن من 
للقاء  للتحضر  الخارج،  العلوية في  الطائفة 
معهم مــجــددًا، وتــم االتــفــاق على موعد للقاء 
تقنية.  تأجيله ألســبــاب  تــم  لكن  فــي موسكو 
انتهت  أن تتم دعــوتــهــم بعدما  املــرجــح  ومــن 
االنتخابات في محاولة لوضع صيغة جديدة 
الترتيبات، لكنه يشير إلى أن املعلومات  من 
ــه تـــلـــك الــشــخــصــيــات  ــى تــــوّجــ ــ ــه تــشــيــر إلـ ــديـ لـ
لرفض حضور اللقاء، بعد أن أدركــت حقيقة 
»فرك أذن« األسد،  قيام الروس باستخدامها لـ
وأنها بلعت الطعم بحسن نّية في هذا اإلطار.

تصعيد 
في إدلب

العراق 
اغتيال ضابط 

المخابرات

بــــجــــروح. كــمــا طـــــاول الــقــصــف مـــحـــور قــريــة 
قرية  الــغــربــي ومحيط  إدلـــب  بــريــف  الناجية 
من  القريبة  الــنــيــرب  ناحية  فــي  عليا  مــغــارة 
مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، ما أسفر 
عــن أضـــرار مــاديــة. إلــى ذلــك، قصفت فصائل 
املــعــارضــة مــواقــع لــقــوات الــنــظــام فــي محاور 
تالل الكبينة بجبل األكراد في ريف الالذقية 
الشمالي، ردًا على استمرار قوات النظام في 
الــزاويــة. وكانت منطقة  التصعيد على جبل 
ــق تــصــنــيــف مــســار  ــ ــة، وفـ ــعــ ــرابــ الــتــصــعــيــد الــ
أســتــانــة الــتــفــاوضــي، والــتــي تــضــم محافظة 
إدلــــب ومــحــيــطــهــا، شــهــدت اســتــقــرارًا نسبيًا 
ــــارس/آذار مــن عــام 2020، عقب اتفاق  مـ منذ 
روســي تركي أوقــف إطــالق النار في الشمال 
الجانب   

ّ
أن يبدو  ولكن  ســوريــة.  مــن  الغربي 

الروسي يسعى إلى تعديل خريطة السيطرة 
ــوات الـــنـــظـــام، مــتــذرعــًا  ــ املـــيـــدانـــيـــة لـــصـــالـــح قــ
بـــوجـــود تــنــظــيــمــات مـــتـــشـــددة فـــي مــحــافــظــة 

حصل عقب عملية اعتقال القيادي في الحشد 
الشعبي قاسم مصلح«.

وأكــد هــذه املعلومات مسؤول آخــر في مكتب 
كان يعمل على  »الضابط  إن   

ً
قائال الكاظمي، 

رأس فريق تحقيق ملتابعة خاليا الكاتيوشا، 
املتكررة في  القصف  التي تقف وراء عمليات 
في  تقدمًا  قد حقق  وكــان  بغداد وتحركاتها، 
الــتــحــقــيــقــات الـــجـــاريـــة«. واعــتــبــر أن »هــــذا هو 
الــســبــب الــرئــيــســي الــــذي يــقــف وراء اغــتــيــالــه، 
ــائـــل تــهــديــد وردت لــضــبــاط أمــن  ــنـــاك رسـ وهـ
ــذوا  ــ ــخـ ــ ــهــــم، واتـ ــفــ واســــتــــخــــبــــارات عـــبـــر هــــواتــ
إجراءات مشددة، منها تغيير )مكان( سكنهم 
داخل  للمبيت  وسياراتهم، وبعضهم يضطر 
دائرته، وال يعود إلى منزله إال مرة أسبوعيًا«. 
ــــإن »عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف  ووفــــقــــًا لـــلـــمـــســـؤول، فـ
الــضــبــاط أخـــيـــرًا ال تــحــمــل شــبــهــات إرهــابــيــة 
لتنظيم داعــش«. وكــان الكاظمي قد زار منزل 
ــقـــى بــأطــفــالــه  ــتـ ــبــــراس الـــفـــيـــلـــي، والـ الــعــقــيــد نــ
وزوجته ووالدته. ووصف، في بيان صدر عن 
مكتبه، الجهات التي تقف وراء اغتياله بأنها 

»غادرة، وجبانة«.
ــــون أن عــمــلــيــات  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــــون عـ ــبـ ــ ــراقـ ــ ويـــــؤكـــــد مـ
الذي  املــخــابــرات،  استهداف ضباط في جهاز 
يــرأســه الــكــاظــمــي، تــأتــي كمرحلة جــديــدة من 
التصعيد الحاصل منذ فترة، من قبل فصائل 
مسلحة، حليفة إليران، ضد جهاز املخابرات. 

أمين العاصي

ــادت  ــن عــــــام، عــ بـــعـــد مـــضـــي أكـــثـــر مــ
مشاهد النزوح والقتلى واملصابن 
الغربي  الشمال  للظهور مجددًا في 
من سورية، الذي يشهد، منذ مطلع يونيو/
الــحــالــي، تصعيدًا عسكريًا مــن قبل  حــزيــران 
الـــــــروس وقـــــــوات الـــنـــظـــام، تــوقــعــتــه فــصــائــل 
املعارضة السورية مبكرًا، حيث تريد موسكو 
إدلب  محافظة  في  السيطرة  خريطة  تعديل 
ــلــــت قـــــوات الــنــظــام،  ــام. وواصــ ــنـــظـ لــصــالــح الـ
أمس االثنن، القصف الصاروخي واملدفعي 
على قــرى وبــلــدات فــي محافظة إدلـــب، حيث 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  بــّيــنــت مــصــادر محلية لـــ
ــــددت قصفها  الـــســـوري جـ الــنــظــام  ــــوات  قـ  

ّ
أن

ريف  فــي  الــزاويــة  املدفعي على منطقة جبل 
 مــحــور مرعيان 

ً
إدلـــب الــجــنــوبــي، مــســتــهــدفــة

واملــغــارة، مــا أدى إلــى إصــابــة امـــرأة وطفلن 

بغداد ـ عادل النواب

قال مسؤوالن عراقيان مطلعان على 
مجريات عمل لجنة التحقيق بملف 
املراقبة  شعبة  مدير  مــعــاون  اغتيال 
العقيد  العراقي  املخابرات  جهاز  في  السرية 
نبراس الفيلي، الذي جرى استهدافه األسبوع 
املتوفرة  املعلومات  إن  بغداد،  املاضي شرقي 
حتى اآلن تشير إلــى تــورط كتائب حــزب الله  
التي جــاءت بعد  الضابط،  اغتيال  في عملية 
مسلحة  جــمــاعــة  وجهتها  تــهــديــدات  سلسلة 
لعدد من ضباط الجهاز، واضطر كثير منهم 
ــام  ــ لــتــغــيــيــر مـــكـــان ســكــنــهــم وســـيـــاراتـــهـــم وأرقـ
هواتفهم. وفــي الــســابــع مــن يــونــيــو/ حــزيــران 
الحالي، هاجم مسلحون يستقلون سيارتن 
الفيلي، بعد خروجه من منزله شرقي بغداد 
متوجهًا إلى مقر عمله. ووفقًا لبيان السلطات 
األمنية العراقية، فإن الفيلي واجه املسلحن، 
وتبادل إطالق النار معهم، قبل أن يتمكنوا من 

قتله ومغادرة املكان.
وتعد حادثة اغتيال ضابط رفيع املستوى في 
الجهاز األمــنــي املــعــروف بقربه مــن الــواليــات 
الــــــــوزراء  ــيــــس  ــا زال يــــديــــره رئــ ــ ــدة، ومــ ــتــــحــ املــ
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي لــغــايــة اآلن، الــثــانــيــة من 
نــوعــهــا. وكـــان مسلحون قــد اغــتــالــوا ضابطًا 
ــابـــرات، نــهــايــة مــــارس/  بـــــارزًا فـــي جــهــاز املـــخـ
آذار املاضي، في حي املنصور، وســط بغداد، 
وذلــــك بــالــتــزامــن مــع حــمــلــة إعــالمــيــة واجــهــهــا 
ــابـــرات مـــن قــبــل فــصــائــل مسلحة  جـــهـــاز املـــخـ
نــافــذة تتهمه بــاملــشــاركــة، مــن خـــالل الــتــعــاون 
مع القوات األميركية، في عملية اغتيال زعيم 
»فيلق القدس« قاسم سليماني، والقيادي في 
»الحشد الشعبي« أبو مهدي املهندس، مطلع 
يناير/ كــانــون الثاني مــن الــعــام املــاضــي، في 

غارة قرب مطار بغداد الدولي.
ووفـــقـــًا ملــعــلــومــات حــصــلــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
الــجــديــد«، مــن خـــالل مــســؤول أمــنــي بـــارز في 
اغتيال  التحقيق بحادثة  »لجنة  فــإن  بــغــداد، 
تؤكد ضلوع  مهمة،  لنتائج  توصلت  الفيلي 
فصيل مسلح بارز في عملية اغتيال الضابط، 
ــبــــة ومـــكـــاملـــات  بـــعـــد فـــحـــص كــــامــــيــــرات مــــراقــ
ــانــــوا فــي  ــان كــ ــيـ ــهـــود عـ هــاتــفــيــة وإفـــــــــادات شـ
اللتن  »السيارتن،  أن  وأكــد  الهجوم«.  مكان 
شاركتا بالهجوم، جرى رصد دخولهما منذ 
يـــوم االغــتــيــال إلـــى بــلــدة جـــرف الــصــخــر التي 
الله، ولم  يسيطر عليها فصيل كتائب حزب 
تخرجا لغاية اآلن«. وحــول الفصيل املتورط 
تــؤكــد وقــوف  »املــعــلــومــات  إن  قـــال  بالعملية، 
كــتــائــب حـــزب الــلــه وراء الــهــجــوم، لــكــن لغاية 
الــحــكــومــة يــشــدد عــلــى استكمال  اآلن رئــيــس 
التحقيق ومفاتحة القضاء، تجنبًا لتكرار ما 

إدلب. وفي هذا الصدد، زعم السفير الروسي 
مقابلة  فــي  يفيموف،  ألكسندر  ســوريــة،  فــي 
مع صحيفة »الوطن« املوالية لنظام، أول من 
أمس األحد، أن تنفيذ بعض بنود االتفاقات 
الروسية - التركية بشأن إدلب، استغرق وقتًا 
أطول مما تود بالده. وجدد يفيموف مطالبة 
من سورية  الغربي  الشمال  بــإعــادة  موسكو 
: »نــبــقــى عــلــى يــقــن بــأنــه 

ً
إلـــى الــنــظــام، قـــائـــال

مهما تكن االتفاقيات، فإنها ال تلغي ضرورة 
مــواصــلــة مكافحة اإلرهــــاب مــن دون هـــوادة، 
وإعادة الجزء املذكور من أراضي سورية إلى 
أســرع وقت  الشرعية وفــي  الحكومة  ســيــادة 

ممكن«.
بموازاة التصعيد العسكري، تلوح في األفق 
بــــــوادر أزمـــــة إنــســانــيــة جـــديـــدة فـــي الــشــمــال 
الغربي من سورية، حيث أدى تجدد القصف 
من  نــزوح  موجة  إلــى  العسكرية  والعمليات 
استمرار  حــال  فــي  أكثر  تتصاعد  أن  املتوقع 
ــار، أوضــــح الــنــاشــط  ــ الــقــصــف. وفـــي هـــذا اإلطـ
مــصــطــفــى املــحــمــد، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
 الــتــصــعــيــد عــلــى مــنــطــقــة جبل 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

الزاوية، تسبب خالل األيام القليلة الفائتة في 
 
ّ
حركة نزوح جديدة من املنطقة. وأشار إلى أن
عائالت كانت قد عــادت في وقــت سابق إلى 
 الهدوء النسبي املستمر هناك 

ّ
املنطقة في ظل

منذ توقيع اتفاق موسكو لوقف إطالق النار 
في املنطقة في مارس عام 2020، فرت مجددًا، 

وقــال عضو لجنة األمــن والــدفــاع في البرملان 
الــعــزاوي، في اتصال هاتفي مع  الخالق  عبد 
فــي عملية  »التحقيق  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
اغتيال الضابط في جهاز املخابرات العراقي 
مــســتــمــر، ويـــجـــري بــســريــة تـــامـــة، ملــنــع تــســرب 
معلومات تؤدي لفرار املشتبه بهم«. وأكد أن 
»نتائج التحقيق في النهاية يجب أن تعرض 
الجهة  الــعــراقــيــن، ملعرفة  أمـــام  بشكل شــفــاف 
ــل  الـــتـــي تــقــف وراء اســـتـــهـــداف الـــضـــبـــاط داخـ

بغداد«.
وبـــن الـــعـــزاوي أن »الـــعـــراق يــعــانــي دائــمــًا من 
التحقيقات.  بعض  نتائج  تنفيذ  عــدم  قضية 

 عــدد الــعــائــالت الــتــي نــزحــت من 
ّ
موضحًا أن

بلدات منطقة جبل الزاوية يقدر بـ400 عائلة 
توجهت إلى املناطق املجاورة األكثر أمنًا في 

املنطقة، في ظل ظروف معيشية صعبة.
ــريــــق »مــنــســقــو  ــر فــ ــديــ ــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــار مــ مـ
االستجابة« في الشمال الغربي من سورية، 
ــــالج، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــــحـ مــحــمــد الـ
 نــحــو 1867 مــدنــيــًا نــزحــوا 

ّ
الــجــديــد«، إلـــى أن

خـــالل الــيــومــن األخــيــريــن مـــن بـــلـــدات وقـــرى 
 عــــددًا مـــن هـــؤالء 

ّ
ــح أن ــ جــبــل الــــزاويــــة. وأوضـ

ــنـــازحـــن تـــوجـــه نــحــو املــخــيــمــات الــواقــعــة  الـ
على الحدود السورية التركية، بينما اختار 
آخـــــرون الـــنـــزوح إلــــى قــــرى مــتــاخــمــة لــقــراهــم 
كـــي تــتــســنــى لــهــم الـــعـــودة إلــــى مــنــازلــهــم في 
حــــال تـــوقـــف الــتــصــعــيــد الــعــســكــري مـــن قبل 
ــوات الــنــظــام والــــــروس. ولــفــت الـــحـــالج إلــى  قــ
تــقــدمــًا  يــتــضــمــن  عــســكــري  تــصــعــيــد  »أي   

ّ
أن

لـــقـــوات الــنــظــام سيتسبب فـــي مــوجــة نـــزوح 
كـــبـــرى«، مـــحـــذرًا مـــن كـــارثـــة إنــســانــيــة كــبــرى 
املدنيون  إلــيــه  مــكــان يتوجه  »إذ ليس هــنــاك 
فــي حـــال تــقــدم قـــوات الــنــظــام بـــريـــًا«. وطــالــب 
»إجراء كل ما يلزم  الحالج املجتمع الدولي بـ
ملــنــع روســيــا والــنــظــام مــن مــمــارســة األعــمــال 
العدائية وارتكاب املجازر في مناطق الشمال 

السوري«.
ويــنــتــظــر نــحــو 4 مــاليــن مــدنــي فــي الــشــمــال 
نــازحــون، نتائج  الغربي مــن ســوريــة، جلهم 
املــبــاحــثــات الـــتـــي تـــكـــاد تـــرقـــى إلــــى مــســتــوى 
املــفــاوضــات بــن الــعــديــد مــن الــقــوى الفاعلة 
في سورية؛ أبرزها تركيا، وروسيا وأميركا. 
التي  القمة  نتائج  تنعكس  أن  املــتــوقــع  ومــن 
ــايـــدن  ــــو بـ ـــي جـ ـــركـ ــيـ ســـتـــجـــمـــع الــــرئــــيــــس األمــ
ــر بــــوتــــن غـــدًا  ــيـ ــمـ ونــــظــــيــــره الـــــروســـــي فـــالديـ
األربعاء في مدينة جنيف السويسرية، على 
األوضـــاع في ســوريــة. وتشير املعطيات إلى 
 الــشــمــال الــغــربــي مـــن ســـوريـــة مــقــبــل على 

ّ
أن

تصعيد واســع النطاق في حــال عــدم توصل 
ــــى تـــفـــاهـــمـــات حــيــال  ــن إلـ ــطـ ــنـ مـــوســـكـــو وواشـ
الــعــديــد مــن املــلــفــات الــســوريــة، فــي مقدمتها 
تمديد العمل بآليات دولية إلدخال مساعدات 
إلى الشمال الغربي من سورية، والتي تنتهي 
يـــريـــدون تحقيق  ــــروس  الـ  

ّ
قــريــبــًا. ويـــبـــدو أن

مكاسب سياسية واقتصادية للنظام مقابل 
تمرير هــذه اآللــيــة مــجــددًا فــي مجلس األمــن 
األميركيون مصرون  يبدو  الدولي، في حن 
على إدخال املساعدات من معبر باب الهوى 
الحدودي مع تركيا في شمال غربي سورية، 

والذي تسيطر عليه فصائل املعارضة.
ــــي فــصــائــل  فـ الــــقــــيــــادي  الــــســــيــــاق، رأى  ــــي  فـ
في حديث  فاتح حسون،  العميد  املعارضة، 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــتــصــعــيــد الــذي 
تـــشـــهـــده مــحــافــظــة إدلــــــب »رســــالــــة مــــن قــبــل 
ــم تــركــيــا  ــ ــهـ ــ ــى رأسـ ــلــ الـــــــــروس لـــلـــجـــمـــيـــع، وعــ
ــات املـــتـــحـــدة، بــأنــهــا صــاحــبــة قـــرار  ــ ــــواليـ والـ
الــتــهــدئــة فـــي ســـوريـــة بـــال مـــنـــازع، وبـــأنـــه ال 
يــمــكــن فــــرض فــتــح مــعــابــر بــاتــجــاه الــشــمــال 
إلى  وأشــار  بموافقتها«.  إال  املحرر  السوري 
أن »الــرد التركي جاء باتجاه مختلف، لكنه 
كــان مــؤلــم لــروســيــا، حيث قــال وزيـــر الــدفــاع 
ــار لــنــظــيــره األمــيــركــي  ــ الــتــركــي خــلــوصــي أكـ
لويد أوسنت قبل أيام إن أهمية حلف شمال 
مضيفًا:  تعزيزه«،  ويجب  تتزايد،  األطلسي 
»كـــذلـــك بــــدأت تــركــيــا بـــزج مــزيــد مـــن قــواتــهــا 
العسكرية في الثكنات والجبهات التماسية 
ملواجهة أي اجتياح بري تفكر روسيا القيام 
به بواسطة أذرعها؛ نظام األسد واملليشيات 
القول  »نستطيع  حسون:  وتابع  اإليرانية«. 
الـــوضـــع  تـــثـــبـــيـــت  ــــي  فـ دورًا  لـــواشـــنـــطـــن  إن 
بمنطقة إدلب، وإن تركيا تعتبر إدلب منطقة 
أمـــن قــومــي لــهــا، وتــســعــى بشكل واضـــح ألن 
يــكــون لــحــلــف األطــلــســي دور فــاعــل بــشــمــال 
، مــــن خـــــالل إعـــــــادة طــرحــهــا 

ً
ــة كــــامــــال ســــوريــ

آمنة على لسان وزير  إقامة منطقة  ملشروع 
دفاعها«. وأوضح حسون أنه »ال نالحظ أي 
وبقايا  واإليــرانــيــن  للروس  حشود خطيرة 
ــــد مــمــكــن أن تــنــفــذ هــجــومــًا بــريــًا  نـــظـــام األسـ
واسعًا على إدلب«، مضيفًا: »ما يحدث غالبًا 

هو تسخن وصراخ من قبل روسيا«.

ــا يـــتـــوصـــل إلـــــى نــتــائــج  ــًا مــ ــمــ فــالــتــحــقــيــق دائــ
ومعلومات مهمة، لكن تبقى مشكلة التطبيق، 
بــســبــب ضـــغـــوط داخــلــيــة أو خــارجــيــة تعيق 
تفعيل نتائج التحقيقات«. وحذر من أن »عدم 
كشف الجهة التي تقف خلف عمليات اغتيال 
ومحاسبة  العراقي،  املخابرات  جهاز  ضباط 
ــرار في  ــمـ ــتـ ــى االسـ تــلــك الـــجـــهـــة، ســيــدفــعــهــا إلــ
تصفية ضباط الجهاز والشخصيات األمنية 
والـــعـــســـكـــريـــة الـــفـــاعـــلـــة فــــي كـــشـــف ومـــواجـــهـــة 
الــعــصــابــات والــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة. ولــهــذا 
يجب اإلســراع في التحقيقات ومحاسبة تلك 
كــان لها من حماية  أيــًا كانت، ومهما  الجهة، 

من أطراف داخلية أو خارجية«.
إلــــــى ذلــــــــك، قــــــال الـــســـيـــاســـي الــــعــــراقــــي غــيــث 
التميمي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إن »السلطات األمنية في بغداد تعلم من هي 
مسلسل  وراء  تقف  التي  املسلحة  الجماعات 
اغتيال الضباط في جهاز املخابرات، وتعرف 
بعد  العمليات، خصوصًا  هــذه  أســبــاب  جيدًا 
ســعــي الــجــهــاز إلـــى كــشــف خــاليــا الكاتيوشا 
والطيران املسير املفخخ«. وأضاف: »بال شك، 
ــإن الــجــمــاعــات املــســلــحــة، الـــتـــي تــقــف خلف  فــ
عــمــلــيــات الـــقـــصـــف الــــصــــاروخــــي واســـتـــخـــدام 
الطيران املسير، هي التي تقف خلف عمليات 
املخابرات، لعرقلة  الضباط في جهاز  اغتيال 
تفاصيل  كــافــة  كــشــف  فــي  التحقيقات  إكــمــال 
تلك الجماعات«. واعتبر أن »جهاز املخابرات 
مــطــالــب بــتــكــثــيــف الــتــحــقــيــقــات بـــشـــأن خــاليــا 
لكشف  املفخخ،  املسير  والــطــيــران  الكاتيوشا 
عناصرها، ومن يقف خلفها، رغم أن هذا األمر 
مــعــلــوم لــــدى الــجــمــيــع. فــكــشــف هــــذه الــخــاليــا 
سيساهم في اإلطاحة بقتلة الضباط، وكذلك 
منع أي عمليات اغتيال، ربما قد تنفذها هذه 
الــخــاليــا ضــد ضــبــاط آخــريــن فــي قـــادم األيـــام، 
ــن اســــتــــهــــداف أي جـــهـــة أو شــخــص  كـــجـــزء مــ
مهمة وخطيرة حول  معلومات  إلــى  يتوصل 
التي هــي على  الــخــاليــا،  عمل وتفاصيل هــذه 

ارتباط مباشر مع الحرس الثوري اإليراني«.
وتتهم واشنطن مليشيات مدعومة من طهران 
األجنبية،  املــصــالــح  تستهدف  هجمات  بشن 
ــة، فـــــي املـــحـــافـــظـــات  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ وخــــصــــوصــــا األمـ
»تــنــســيــقــيــة  ــا تـــعـــرف بـــ ــانــــت مــ الـــعـــراقـــيـــة. وكــ
أواخــر  قــد أصـــدرت بيانًا،  العراقية«  املــقــاومــة 
الشهر املاضي، هددت فيه بتصعيد هجماتها 
عتَبر 

ُ
وت الــعــراق.  فــي  األميركية  املصالح  ضــد 

ائتالف  بمثابة  العراقية«  املقاومة  »تنسيقية 
مكون من مليشيات مرتبطة بإيران، وتشكلت 
بعد نحو أسبوع من اغتيال الواليات املتحدة 
املليشيات  هــذه  وأبـــرز  واملــهــنــدس.  سليماني 
أهــل الحق«،  الــلــه«، و»عصائب  »كتائب حــزب 

و»النجباء«، و»كتائب اإلمام علي«.

)Getty/خالل زيارة بوتين إلى دمشق في يناير 2020 )أليكسي نيكولسكي

)Getty/عادت مشاهد النزوح والقتلى والمصابين )محمد الرفاعي
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العمليات العسكرية 

للنظام السوري 
والروس على قرى 

وبلدات عدة في 
محافظة إدلب، 

والتي أدت إلى 
موجة نزوح جديدة 

من المتوقع أن 
تتصاعد أكثر في 

حال استمرار القصف

اتهم مسؤوالن عراقيان »كتائب حزب اهلل« باغتيال مدير شعبة المراقبة 
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تحقيقات تشير 
لتورط »كتائب حزب اهلل«

بتصفية الفيلي

تقرير

جبل الزاوية 
وأريحا

تتركز حملة القصف 
من قبل قوات النظام 
في الفترة الحالية على 

منطقة جبل الزاوية بريف 
إدلب الجنوبي، ما يؤكد 
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القوات، في حال تقدمت 
بريًا. كما تعد مدينة أريحا، 
جنوب غرب مدينة إدلب، 

من أبرز أهداف قوات 
النظام، كون هذه المدينة 

تتمتع بموقع حيوي.
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المسلحة تحاول 

عرقلة التحقيقات

تسعى موسكو إلى 
تعديل خريطة السيطرة 
في إدلب لصالح النظام

طرحت الشخصيات 
السياسية العلوية صياغة 

عقد اجتماعي جديد

حقق الضابط 
المغتال تقدمًا بتحقيقات 

خاليا الكاتيوشا

تضغط روسيا على
 رئيس النظام السوري 

بشار األسد عبر عقدها 
سلسلة لقاءات مع 
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الذي  الداخلي  بيته  ترميم  إلى  أمس،  األطلسي،  شمال  حلف  سعى 
وأكد  ترامب.  دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  عهد  في  كثيرًا  تضرّر 
على  الحلف  شّدد  فيما  بالده،  ألمن  الـ»ناتو«  أهمية  على  بايدن  جو 

»خطر التحدي الصيني«

أظهرت نتائج 
االنتخابات النيابية 
في الجزائر أمس 

اإلثنين، بقاء 
المشهد السياسي 

في البالد على 
حاله على الرغم 
من تغيّر واضح 

في عدد المقاعد 
التي حصل عليها 
كل حزب. وبينما 

كانت المفاجأة 
بتصدر »جبهة 

التحرير الوطني« 
و»التجمع الوطني 

الديمقراطي«، 
شكلت النتائج خيبة 

ألحزاب ناشئة

67
سياسة

بــأن بــاده استعادت  قمة مجموعة السبع، 
ــفـــاء. وكــــــان األمــــن  ــلـ ــع الـــحـ مــصــداقــيــتــهــا مــ
زار  الــذي  للحلف ينس ستولتنبرغ،  الــعــام 
واشــنــطــن فــي 7 يــونــيــو/ حـــزيـــران الــحــالــي، 
بــايــدن، قد حصل من األخير خال  والتقى 
املتعلق  »املفهوم«  اتفاق حول  الزيارة على 
مواجهة  في  املقبلة،  الحلف  باستراتيجية 
خــصــم تــقــلــيــدي، هـــو روســـيـــا، الـــتـــي تــــزداد 
أنــشــطــتــهــا الـــتـــي يــســمــيــهــا الـــغـــرب عــدائــيــة 
فـــي املــنــطــقــة، و»الـــخـــطـــر« الــجــديــد املــتــمــثــل 
بالصن. وكــان األميركيون قد تدرجوا في 
أطلق  أن  منذ  الصيني«،  »الخطر  توصيف 
ــاراك أوبــامــا  ــ الــرئــيــس األمــيــركــي األســـبـــق بـ
سياسة االســـتـــدارة شــرقــا، ثــم وصــف إدارة 
القومي في  لألمن  أول مراجعة  فــي  تــرامــب 
للواليات  »منافس«  بأنها  الصن  عهدها، 
املتحدة، و»قوة رجعية تسعى إلى القضاء 
ــار واألمــــن األمــيــركــي«. وتــرســم  ــ عــلــى االزدهـ
لــصــراع متعدد  الــيــوم مــعــالــم  بــايــدن  إدارة 
الجوانب مع الصن، يتداخل فيه السياسي 
بالعسكري  واأليــديــولــوجــي واالقــتــصــادي، 

والتكنولوجي.
وكان مستشار األمن القومي األميركي جيك 
البيان  أن  أمـــس،  مــن  أول  أكـــد،  قــد  سوليفان 
الختامي للقمة لن يتضمن فقرات كثيرة عن 
الصن، في وقت أشارت فيه تقارير عدة إلى 
»عــدو«  رغــبــة أمــيــركــيــة بــتــوصــيــف الــصــن كـــ
للقمة،  الختامي  البيان  وخلص  البيان.  في 
بحسب بيان اطلعت عليه »رويترز«، إلى أن 
»سلوك الصن ومحاولتها إثبات وجودها 
وطـــمـــوحـــاتـــهـــا املـــعـــلـــنـــة، يـــشـــكـــان تــحــديــات 
بالقواعد،  املحكوم  العاملي  للنظام  منهجية 

وملناطق مرتبطة بأمن التحالف«.
وشــــــّدد ســتــولــتــنــبــرغ، أمـــــس، عــلــى أنــــه »لــن 
تكون هناك حرب باردة جديدة مع الصن«، 
ــه ســيــتــعــّن عـــلـــى الــحــلــفــاء  ــ لــكــنــه أضــــــاف أنـ
في  املتمثل  التحدي  مــع  »التكيف  الغربين 
ــال ســتــولــتــنــبــرغ:  ــ تــصــاعــد نـــفـــوذ بـــكـــن«. وقـ

2030«، بعدما أصبح املفهوم االستراتيجي 
ــمـــاد املــفــهــوم  ــتـ ــتـــوقـــع اعـ ــا. ويـ ــيـ ــالـ لـــــــــ2010 بـ
ــبـــل، ويـــواجـــه  ــقـ ــام املـ ــعــ الـــجـــديـــد فــــي قـــمـــة الــ
الــحــلــف حــــول ذلــــك تـــحـــديـــات عـــــدة، أهــمــهــا 
اضــــطــــراره، مـــن أجــــل ديــمــومــة وجــــــوده، أن 
والهندي،  الهادئ  املحيطن  منطقة  يرصد 
ملـــراقـــبـــة الـــصـــن، بــعــدمــا أصــبــحــت أولـــويـــة 
ــــط خــشــيــة مــــن تـــحـــولـــه إلـــى  أمـــيـــركـــيـــة، وسـ
منظومة سياسية، باإلضافة إلى ما يترتب 
عليه إلبقاء وزيادة الردع في وجه روسيا، 
والــدفــاع  الهجينة«،  »التحديات  عــن   

ً
فضا

الــتــكــنــولــوجــي الـــســـيـــبـــرانـــي الــــــذي وضــعــه 
األمــيــركــيــون عــلــى رأس أجــنــدتــه. وال يـــزال 
الكثير  على األعضاء في الحلف أن يبذلوا 
فيما  الثقة،  واستعادة  للتوافق،  العمل  من 
يسابقهم الوقت، وفيما تسعى أميركا، رغم 
إبــــداء حــســن الــنــيــة، لــبــنــاء تــحــالــفــات عاملية 

أوسع.
وأكــد الرئيس األمــيــركــي جــو بــايــدن، أمــس، 
ــن بــــروكــــســــل، عـــلـــى أهـــمـــيـــة حـــلـــف شــمــال  مــ
املتحدة،  الــواليــات  إلــى  بالنسبة  األطــلــســي 
متعهدًا باستمرار دعم واشنطن لحلفائها 
خــال الــقــمــة. وقـــال بــايــدن: »أريـــد أن تعرف 
 أوروبا أن أميركا هنا«، مؤكدًا أن الدفاع 

ّ
كل

عــن الــشــركــاء فــي الــحــلــف »واجــــب مــقــدس«. 
ــى املــــــــادة الـــخـــامـــســـة مــــن تــعــهــد  ــ وأشــــــــار إلــ
الــحــلــف الــجــمــاعــي )أي اعـــتـــداء عــلــى عضو 
في الحلف هو اعتداء على الحلف(، محذرًا 
»ناتو« في  الـ التي يواجهها  التحديات  من 
التعامل مع الصن وروسيا. وقال: »أعتقد 
أنــه خــال الــعــامــن املــاضــيــن، أصــبــح هناك 
لــديــنــا تــحــديــات جــديــدة.  إدراك مــتــزايــد أن 
لــديــنــا روســيــا الــتــي ال تــتــصــرف بالطريقة 
ا نأملها، وكذلك األمر بالنسبة إلى 

ّ
التي كن

الصن«. وكان بايدن قد شّدد عشية القمة، 
من لندن، على أن بــاده »مؤمنة بــأن حلف 
األطلسي أساسي للحفاظ على أمن أميركا 
ملــا تبقى مــن الــقــرن الــــ21«. وأبـــدى ثقته إثر 

»نــحــن لـــن نــدخــل فـــي حــــرب بـــــاردة جــديــدة، 
والـــصـــن لــيــســت خــصــمــنــا ولــيــســت عـــدونـــا. 
لكننا في حاجة إلى أن نواجه معا، كحلفاء، 
الــتــحــديــات الـــتـــي يــطــرحــهــا صـــعـــود الــصــن 
عــلــى أمــنــنــا«. وأضــــاف: »نــحــن نشهد زيـــادة 
كــبــيــرة فـــي قــــوة الـــصـــن. إنـــهـــا تــســتــثــمــر في 
ــة املـــتـــطـــورة،  ــلــــحــ ــنــــوويــــة واألســ الـــــقـــــدرات الــ
ولديها مــوقــف عــدائــي فــي بحر الــصــن، وال 
القمع في  تشاركنا قيمنا، كما تظهر حملة 
إلى  التعرف  تقنية  واســتــخــدام  كونغ  هونغ 
الوجوه ملراقبة السكان الصينين«. ورأى أن 
»الصن تقترب منا، في الفضاء اإللكتروني، 
وفـــي أفــريــقــيــا، وفـــي الــقــطــب الــشــمــالــي. إنها 

البنى  عــلــى  للسيطرة  أوروبــــا  فــي  تستثمر 
التحتية االستراتيجية«، مشيرًا إلى ضرورة 
ــادة الــحــلــف عــلــى بـــيـــان »يــظــهــر  ــ مـــصـــادقـــة قـ
ــاه الـــصـــن.  ــــح« تـــجـ ــــواضـ مـــوقـــف الـــحـــلـــفـــاء الـ
واستبق ستولتنبرغ القمة بالتشديد أيضا 
على أن الحلف يهدف إلى تنحية انقسامات 
حقبة ترامب جانبا، موضحا أن »قادة ناتو 
يجتمعون اليوم )أمــس( في لحظة محورية 
 
ً
فصا سنفتح  والــيــوم  لتحالفنا،  بالنسبة 

جديدًا في عاقتنا عبر األطلسي«.
وفي ما خّص روسيا، ذّكر ستولتنبرغ بأن 
ــادة الــتــأكــيــد على  ــ الـــقـــادة يـــريـــدون أيــضــا إعـ
ــار املــــــــزدوج« لــلــحــلــف تــجــاهــهــا،  »نـــهـــج املـــسـ

العسكري، مثل نشر  الـــردع  والـــذي يتضمن 
وبولندا.  البلطيق  دول  فــي  التحالف  قـــوات 
وكان ستولتنبرغ قد أشار عشية القمة، في 
فــيــلــت« األملــانــيــة،  مــقــابــلــة مــع صحيفة »دي 
ــزايـــد املـــاحـــظ لــروســيــا  ــتـ إلــــى »الـــتـــعـــاون املـ
السياسي  الصعيدين  على  أخــيــرًا  والــصــن 
والعسكري«، معتبرًا أنه »بعد جديد وتحّد 

خطير لحلف شمال األطلسي«.
من جهتها، أكدت املستشارة األملانية أنجيا 
»ناتو«  ميركل، قبيل القمة، أن زعماء دول الـ
سيناقشون مسائل عدة، بما فيها التحديات 
الناجمة عــن روســيــا والــصــن، مــشــددة على 
ضرورة مواجهة حمات روسيا املعلوماتية 

ــــا  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــل مــــــع أوكـ ــمــ ــعــ ــة، وســـــبـــــل الــ ــلــ ــلــ املــــضــ
مع  التقارب  إلــى  تسعيان  اللتن  وجورجيا 
الــحــلــف بــشــكــل أكـــبـــر. وأوضـــحـــت مــيــركــل أن 
تهمنا جميعا.  القمة  أجــنــدة  على  »املــســائــل 
أواًل روســيــا، ولــكــن أيــضــا منطقة الــهــنــدي – 
اتــهــا.  الــهــادئ، حيث تــزيــد الــصــن مــن إجــراء
الهجمات  أهمية:  تــزداد  الهجينة  التحديات 
السيبرانية، وخصوصا بما يتعلق بروسيا، 

التضليل«.
ــة، يــقــدر تــقــريــر »نــاتــو  ــيــ ومــــن زاويـــــة أوروبــ
االتـــحـــاد  تــشــجــيــع  الــحــلــف  عــلــى  أن   »2030
األوروبي على تعزيز قدراته الدفاعية، طاملا 
أنها منسقة مع الواليات املتحدة والحلفاء 
غير األعــضــاء فــي االتــحــاد األوروبــــي، وهي 
مسألة إشكالية حاول ستولتنبرغ التوصل 
من واشنطن إلى وعود وتعهدات ملموسة 
حـــولـــهـــا، بـــمـــا ُيـــســـاهـــم أيــــضــــا فــــي تــقــاســم 
ــان الــرئــيــس الــفــرنــســي  ــ األعـــبـــاء املـــالـــيـــة. وكـ
العام  اعتبر خال  الذي  إيمانويل ماكرون، 
املــاضــي أن حلف األطــلــســي فــي حــالــة موت 
ــري، قـــد أكــــد مـــن جــهــتــه عــشــيــة الــقــمــة،  ــريـ سـ
»نــاتــو« تحديد أعــدائــه بوضوح.  الـــ أن على 
بالعودة  التفاؤل  األوروبــيــون، رغــم  ويبقى 
ــــن ومـــنـــقـــســـمـــن بـــشـــأن  ــذريـ ــ ــة، حـ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
التي يريدها  التوجيه االستراتيجي  إعادة 
ــيــــركــــيــــون. وحــــــول ذلــــــك، ثـــمـــة نــقــطــتــان  األمــ
ــدفـــاع والـــصـــن، وهــو  شــائــكــتــان: تــمــويــل الـ
تأكيده  عبر  نفسه،  بــه ستولتنبرغ  أقــر  مــا 
ــال قصر  وجــــود »تـــقـــاربـــات وخــــافــــات«. وقــ
اإللــيــزيــه إن »قــلــب حلف األطــلــســي هــو أمن 
املــنــطــقــة األوروبــــيــــة األطــلــســيــة. اآلن ليس 
الــوقــت املــنــاســب لتخفيف جــهــدنــا فــي هــذا 
اإلطـــار«، متحدثا عن ضــرورة »بناء قواعد 
أن  الحلفاء«. ويأتي ذلك علما  للسلوك بن 
فرنسا تحاول منذ مدة فرض نفسها كقوة 
الهندي، وهي   - الــهــادئ  عظمى في منطقة 
أجرت أول مناورات مشتركة لها مع اليابان 
املنطقة  فــي  وأستراليا  املتحدة  والــواليــات 
ــايــــو/ أيــــــار املــــاضــــي، بــعــنــوان  فــــي شـــهـــر مــ
ــي  ــ األوروبـ الــنــائــب  ــدر  وقــ دارك 21«.  ــان  »جــ
»فرانس بــرس«،  أرنــو دانــجــان، في حديث لـ

أن »بـــايـــدن ســيــبــدي انــفــتــاحــه عــلــى تطوير 
ــاع فــــي أوروبــــــــــا، لـــكـــن ذلـــــك لــــن يــكــون  ــ ــدفـ ــ الـ
مــجــانــيــا. ســيــكــون األمــيــركــيــون أكــثــر تطلبا 
من األوروبين لضبط أولوياتهم في آسيا 
واملحيط الهادئ«. وترى أوروبا، أيضا، أنها 
أصبحت أكثر عرضة للخطر، بعد انسحاب 
الواليات املتحدة من معاهدات عدة أبرمت 
مــع مــوســكــو، بــشــأن الــقــوى الــنــوويــة. وهــذا 
األمـــــر عـــّبـــر عــنــه قـــــادة كــثــر داخـــــل الــحــلــف، 
خـــصـــوصـــا مــــن الـــــــدول فــــي الــــشــــرق، الـــذيـــن 

روا، أمس، بشدة من الخطر الروسي.
ّ
حذ

وعــلــى الـــرغـــم مـــن جــمــيــع الــتــحــديــات، يــعــول 
ــادة حــلــف شــمــال األطــلــســي عــلــى اســتــعــادة  قـ
الـــذي عّكره  بــريــق تحالفهم،  الــــ30  األعــضــاء 
البيت  انتهجها  الــتــي  تــرامــب، والــســيــاســات 
الــعــامــن 2017 و2020، والــتــي  األبــيــض بــن 
زرعـــت بـــذور الــشــكــوك األوروبـــيـــة األميركية 
املـــتـــبـــادلـــة، ال ســيــمــا مــــع ازديــــــــاد األنــشــطــة 
املعادية لروسيا خال حقبة ترامب. وبعيدًا 
عن الدول الكبرى، شعرت دول صغيرة عدة، 
بما فيها في اسكندينافيا والبلطيق، بغياب 
الحليف األميركي، الذي كان وزير الخارجية 
األميركي السابق أنتوني بلينكن قد سعى، 
فــي مــايــو/ أيـــار املــاضــي، إلــى تأكيد عودته 
ــرة  ــزيـ بـــزيـــارتـــه كــوبــنــهــاغــن وأيـــســـلـــنـــدا وجـ
غـــريـــنـــانـــد، مـــؤكـــدًا عــلــى أهــمــيــة الــتــحــالــف، 
ومبديا الرغبة القوية بنشاط »أطلسي« في 

املنطقة القطبية الشمالية. 
ــّول األمـــيـــركـــيـــون عـــلـــى أن تـــكـــون قــمــة  ــ ــعـ ــ ويـ
ــع  ــــي رفــ ــد نـــجـــحـــت فــ ــ »نـــــــاتـــــــو«، أمـــــــــس، قــ الــــــــ
تبدل  في  وآمالهم  األوروبــيــن،  »معنويات« 
الــخــطــاب األمــيــركــي وعــــودة االنــســجــام على 
ضــفــتــي األطــلــســي. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، توقع 
مدير مركز الدراسات العسكرية في جامعة 
نقل  كما  أوبريتينباوخ،  هنريك  كوبنهاغن 
عنه التلفزيون الدنماركي »دي آر« أمس، أن 
وصدمة  إرث  مــن  »بالتخلص  القمة  تسمح 
ــب، فـــالـــعـــاقـــة الـــجـــيـــدة مــــع الــــواليــــات  ــ ــرامـ ــ تـ
ــــرت 

ّ
ــا، وقــــد أث ــ ــ املــتــحــدة حــاســمــة ألمــــن أوروبـ

كتصريح  تماما،  تــرامــب  تصريحات  عليها 
ماكرون عن املوت الدماغي للحلف«.  

ــي املــعــهــد  ــ ــي املــــقــــابــــل، أكــــــــدت الـــبـــاحـــثـــة فـ ــ فـ
ــات الـــدولـــيـــة »ديـــيـــس«  ــدراسـ ــلـ الـــدنـــمـــاركـــي لـ
ــيــــا تشكل  كــريــســن نــيــســن أن »حـــــذرًا أوروبــ
املــاضــيــة، وأن إرث تــرامــب  الــســنــوات  خـــال 
لــن يــخــتــفــي«. ورأت أن »الــحــلــف عـــاش أزمــة 
وجــوديــة غير مسبوقة فــي عهد تــرامــب، ما 
خلق حالة شكوك في أسس وجوده، وتضاؤل 
التي  األمنية  الضمانات  باستمرار  اإليــمــان 
أوروبــا مسلما بها«. ورأت نيسن  اعتبرتها 
أنـــه »عــلــى الـــرغـــم مـــن اتـــفـــاق الــجــانــبــن على 
جــعــل األمـــــور أكــثــر ســـاســـة، إال أن الــخــوف 
التوجه األوروبـــي  يــزال ذهنيا، مــا يجعل  ال 
يكبر نحو التركيز على تطوير الدفاع الذاتي 
تحت مظلة االتحاد األوروبي«، مستبعدة أن 
»يضع الجميع بيضهم في سلة حلف شمال 
ــلـــســـي، مـــن اآلن فـــصـــاعـــدًا، وخــصــوصــا  األطـ
ــا«. ورأى  أوروبــ بتأمن  األمــر  يتعلق  عندما 
األميركي  االنشغال  أن  أوروبــيــون  مراقبون 
بالتحدي الصيني لواشنطن والتركيز على 
شــرق آســيــا، يــزيــد مــن قلق األوروبـــيـــن. لكن 
نيسن رأت أن »واشنطن واالتحاد األوروبي، 
ومـــن خـــارجـــه مـــن الــحــلــفــاء فـــي نـــاتـــو، بــاتــوا 
أكثر تقاربا، وبالتدريج، في ما خّص خروج 
أوروبــــــا مـــن حــيــاديــتــهــا تــجــاه بـــكـــن«، الــتــي 
مّددت أذرعها االقتصادية واالستثمارية في 

أوروبا في سنوات حكم ترامب.

قمة األطلسي 
ترميم البيت الداخلي

االنتخابات الجزائرية: ال تغيير

بوتين،  فالديمير  الروسي  الرئيس  اعتبر 
أمس اإلثنين، أنه من »السخف« اتهام 
على  إلكترونية  حرب  بشّن  موسكو 
في  التدخل  أو  المتحدة  ــات  ــوالي ال
»إن  لشبكة  بوتين،  وقال  انتخاباتها. 
تقديم  عناء  يتكبدوا  »لم  سي«:  بي 
الذي  بوتين،  وتحدث  دليل«.  أدنــى 
بايدن  جــو  األمــيــركــي  نظيره  يلتقي 
إمكانية  األربعاء في جنيف، عن  غدًا 
تبادل السجناء بين البلدين، الفتًا إلى أن 
نافالني  ألكسي  المسجون  المعارض 
أي  من  أسوأ  بشكل  معاملته  تتم  »ال 

شخص آخر«.

بوتين: اتهامات 
واشنطن سخيفة

الغالف

قضية

بروكسل ـ العربي الجديد

عــــــلــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن املــــــراجــــــعــــــة 
الضرورية التي ينادي بها قادة 
داخــــــــل حـــلـــف شـــمـــال  عــــــدة  دول 
الستراتيجية  مـــدة،  منذ  )نــاتــو(،  األطلسي 
ــعــــودة  ــغـــت الــ ــلـــف فــــي الــــقــــرن الـــــــــــ21، طـ الـــحـ
األميركية، أمس اإلثنن، على ما عداها في 
لثاث  انــعــقــدت  والــتــي  للحلف،  الــــ31  القمة 
ــع الـــعـــودة  ســـاعـــات فــقــط فـــي بـــروكـــســـل. ومــ
األمــيــركــيــة، بـــدا الــرئــيــس جــو بــايــدن وكــأنــه 
 الــحــيــاة فــي جــســم هــذا 

ّ
ــادة ضـــخ يــحــاول إعــ

ــالـــف الـــعـــســـكـــري، الـــــــذي تــــأســــس فــي  ــتـــحـ الـ
العام 1949، على الرغم من بقائه التحالف 

بايدن: الصين وروسيا ال 
تتصرفان بالطريقة التي 

كنا نأملها

ستولتنبرغ: لن ندخل 
في حرب باردة جديدة 

مع الصين

سعي أميركي إلى استنهاض 
الحلفاء لمواجهة روسيا والصين

الخريطة السياسية على حالها 
وخيبة لألحزاب الناشئة

العسكري األقوى في العالم. وسعى بايدن، 
ــن بــــروكــــســــل، إلـــــى اســـتـــنـــهـــاض الــحــلــفــاء  مــ
ملواجهة التحديات الجديدة، وتمكن بشكل 
أو بآخر، من إزالة صورة عن الحلف زرعها 
ترامب،  دونــالــد  السابق  األميركي  الرئيس 
ألربع سنوات متتالية سابقة، حن صّوره 
يدفع  ال  أو مدرسة  بيروقراطية،  كمؤّسسة 
بــهــا مـــا يــتــوجــب عــلــيــهــم لـــهـــا. الــحــلــف، 

ّ
طــا

الــــذي وّدع أمـــس رمــزيــا أطــــول حـــروبـــه، في 
أفغانستان، يفترض أن يكون خطاب بايدن، 
البيت  رسمها  التي  العريضة  الخطوط  أو 
رؤيته الستراتيجية  ما خــّص  األبيض في 
ية القمة، منطلقا لورشة 

ّ
الحلف املقبلة، عش

عمل جديدة داخله، لتطبيق أجندة »الناتو 

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس اإلثنين، مع نظيره التركي 
رجب طيب أردوغان )الصورة(، ضرورة عمل البلدين معًا، لحّل المشاكل 
بيان  بحسب  وليبيا،  ســوريــة  فــي 
أكد  جهته،  من  ماكرون.  لمكتب 
منتدى  أمام  كلمة  في  أردوغان، 
حلف  قمة  هــامــش  على  عقد 
شمال األطلسي، أّن بالده لم تحصل 
على الدعم المنشود من الحلفاء 
خالل محاربتها اإلرهاب، مضيفًا أّن  
الوحيدة داخل  الدولة  »تركيا هي 
حلف األطلسي، التي حاربت تنظيم 

داعش وجهًا لوجه«.

الجزائرية، زهير  السياسية في جامعة تيبازة  العلوم  الباحث وأستاذ  قال 
السبت  أجريت  التي  النيابية  االنتخابات  مــآالت  إن  )الــصــورة(،  بوعمامة 
على  المراهنة  أن  »أثبتت  الماضي، 
المجتمع  ــوى  وقـ المستقلين 
المدني لتغيير الخارطة والمشهد 
الثانية  للمرة  أخفقت  السياسي، 
االستفتاء  في  التعبئة  فشل  بعد 
لـ»العربي  وأضاف  الدستور«.  على 
أن  البعض  »تــصــور  أن  الــجــديــد«، 
أدوارًا  يؤدوا  أن  يمكن  المستقلين 
تعبوية تستقطب الجمهور، كان 

توقعًا خاطئًا«.

سورية وليبيا بين ماكرون وأردوغان

فشل الرهان على المستقلين

تؤشر النتائج لعدم حدوث تغيير كبير في قناعات الناخب الجزائري )مصعب الرويبي/األناضول(

بايدن: الدفاع عن الشركاء في الحلف واجب مقدس )فرانسوا موري/فرانس برس(

11 مقعدًا(، على غرار »جيل جديد« و»الفجر 
الجديد« وحزب »صوت الشعب«، فيما شكلت 
الــنــتــائــج صــدمــة كــبــيــرة ألحــــزاب كــانــت مهمة 
»جبهة العدالة والتنمية« التي يقودها عبد  كـ
الله، وحركة »اإلصــاح والنهضة«.  الله جاب 
أحـــزاب على صــدمــة كبيرة بعدم  واســتــفــاقــت 
حــصــولــهــا عــلــى أي مقعد فــي الـــواليـــات التي 
الوطني  »التحالف  غـــرار  على  فيها،  شــاركــت 
الــجــزائــر«، وبقيت  أمــل  الجمهوري« و»تجمع 
ــل، كـــحـــزب »الـــحـــريـــة  ــظــ ــي الــ أحــــــــزاب أخــــــرى فــ
ــديـــدة« و»جــبــهــة  والـــعـــدالـــة« و»الـــجـــزائـــر الـــجـ
ــراشـــد« و»طـــائـــع الـــحـــريـــات«، حيث  الــحــكــم الـ
ــام الــعــتــبــة االنـــتـــخـــابـــيـــة املـــحـــددة  تــســبــب نـــظـ
بخمسة فــي املــائــة مــن مجموع األصــــوات في 

كل والية، في خسارتها.
وبـــخـــاف الــتــوقــعــات الـــتـــي كـــانـــت تــشــيــر إلــى 
ــم املـــســـتـــقـــلـــن بــعــد  ــ ــوائـ ــ ــتــــســــاح قـ إمـــكـــانـــيـــة اكــ
ــررة مــــن قـــبـــل الـــرئـــيـــس عــبــد  ــكـ ــــات املـــتـ ــــانـ اإلعـ
املجيد تبون عن دعم ترشح الشباب وتوفير 
دعـــم مـــادي للمستقلن الــبــالــغــن أقـــل مــن 40 
املستقلن  أظهرت حصول  النتائج  فإن  سنة، 
عـــلـــى عـــــدد أقـــــل مــــن الـــتـــوقـــعـــات، عـــلـــى الـــرغـــم 
مـــن تــقــدمــهــم فـــي بــعــض الــــواليــــات، كــتــيــبــازة 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ال تغيير في الخريطة السياسية في الجزائر 
املبكرة  النيابية  االنتخابات  نتائج  بموجب 
التي أجريت السبت املاضي. هذا هو العنوان 
ــة الــتــي حــافــظــت على  ــيـ األبـــــرز لــلــنــتــائــج األولـ
املــشــهــد نــفــســه مـــن دون تــغــيــيــر مــفــصــلــي، في 
مقابل صدمة كبيرة استيقظت عليها األحزاب 
التي كانت تتوقع أن تتيح لها هذه  الناشئة 
االنتخابات تمركزًا جيدًا في توازنات البرملان 
واملــشــهــد الـــحـــزبـــي، إضـــافـــة إلــــى خــيــبــة الفــتــة 
للمستقلن، بخاف كل التوقعات التي كانت 
االنتخابات  هــذه  في  قياسيا  تقدما  تعطيهم 

بدعم من السلطة.
ــة حـــســـب الــــواليــــات  ــ ــيـ ــ وأبــــقــــت الـــنـــتـــائـــج األولـ
الــــــ58 واملـــنـــاطـــق األربـــــع النــتــخــابــات الــجــالــيــة 
ــارج »جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي«  ــ ــخــ ــ فـــــي الــ
الوطني  و»التجمع  السلم«  مجتمع  و»حــركــة 
الـــصـــدارة بشكل متفاوت  فــي  الــديــمــقــراطــي«، 
فـــي الــعــديــد مـــن الــــواليــــات، مـــع صـــعـــود الفــت 
»حركة البناء الوطني« )منشقة من مجتمع  لـ
الجزائر( و»جبهة  في  اإلخــوان  السلم وتمثل 
القيادات  مــن  كتلة  أسسته  )حـــزب  املستقبل« 
الــشــابــة انــشــقــت عـــن جــبــهــة الــتــحــريــر(، وهــي 
األحــــزاب الــتــي يتوقع أن تــكــون األكــثــر تأثيرًا 
في تشكيل الحكومة املقبلة، إضافة إلى كتلة 

املستقلن.
وكــشــفــت عــمــلــيــات الـــفـــرز وتــثــبــيــت مــحــاضــر 
ــة لـــانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــ الـــنـــتـــائـــج األول
الجزائرية في الواليات عصر أمس، عن تقدم 
الــوطــنــي« بحصولها على  الــتــحــريــر  »جــبــهــة 
60 مقعدًا  مــع خسارتها  مــن 100 مقعد،  أكثر 
تقريبا مقارنة مع انتخابات 2017، وتليها في 
الترتيب حركة »مجتمع السلم«، أكبر األحزاب 
مقعدًا،   80 يقارب  ما  جمعت  التي  اإلسامية 
وهو رقم يعتبر إنجازًا للحركة التي ضاعفت 
انتخابات عام  بنتائج  مقارنة  عدد مقاعدها 
 الحركة كانت شككت أول من 

ّ
2017. علما بأن

أمس األحد في النتائج األولية وتحدثت عن 

الطبيعي أن تكون النتائج نفسها التي كانت 
»الــعــربــي  فــي الــســابــق«. وأوضــــح بــراهــيــمــي لـــ
الجديد« أنه »إذا أخذنا كنموذج والية وادي 
سوف، فإن نسبة التصويت فيها لم تتجاوز 
27.50 باملئة، وهــي النسبة األقــل فــي األعــوام 
ــم الــلــعــب عــلــى الــوتــر  ــرة، رغــ ــيــ الــعــشــريــن األخــ
العشائري من طرف جل املترشحن والقوائم 
ــــات الــــتــــي جــنــدتــهــا  ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــة، واإلمـ ــتــــرشــــحــ املــ
املشاركة«.  على  املواطنن  لتحفيز  السلطات 
وقال: »في اعتقادي أن هذه املقاطعة الشعبية 
الكبيرة تعود إلى غياب عامل الثقة في النظام 
االنتخابي الذي صيغ من قبل السلطة وحدها 

من دون إشراك الطبقة السياسية«.
ــــؤون  ــشــ ــ ــي الــ ــ ــ ــخــــصــــص فـ ــتــ ــــن الـــــكـــــاتـــــب املــ ــكـ ــ لـ
الــســيــاســيــة أحــســن خــــاص، اعــتــبــر أن هــنــاك 
يمكن  ال  االنتخابات  هــذه  حملتها  متغيرات 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  االســتــهــانــة بــهــا. وقــــال لـــ
»من الناحية الظاهرية، قد تبدو النتائج دالة 
جديدة  متغيرات  هــنــاك  لكن  الاتغيير،  على 
ال يستهان بها، منها أننا أمام موارد بشرية 
جــديــدة لــدى جميع األحــــزاب املــتــصــدرة، بعد 
االنــســحــاب االضـــطـــراري لــلــوجــوه الــبــرملــانــيــة 
ــــى أن الـــجـــمـــع بــــن كــتــلــة  الـــقـــديـــمـــة، إضــــافــــة إلـ
ــة الــــبــــنــــاء، وهـــمـــا مــن  ــركــ مــجــتــمــع الـــســـلـــم وحــ
التوازن  من  نوعا  اإلســامــي، سيحدث  التيار 
ــبــــرملــــان، بـــخـــاف مـــا كــــان في  فـــي املــشــهــد والــ
الــســابــق«. وأضـــاف أن »هــنــاك متغيرا يخص 
الرئيس  إن  بحيث  والتجمع،  التحرير  جبهة 
ــبـــون ســيــضــطــر لــلــتــعــامــل مــع  عـــبـــد املـــجـــيـــد تـ
الــحــزبــن كــشــريــكــن ولــيــس تــابــعــن للسلطة 
كما كان يتعامل معهما الرئيس السابق عبد 
العزيز بوتفليقة، ألنهما نجحا من دون دعم 
مــبــاشــر أو رعـــايـــة مـــن الــســلــطــة، كــمــا كـــان في 
التراجع  الرئيس  على  يفرض  وهــذا  السابق، 
في  لــديــهــمــا شــركــاءهــمــا  عــن تجاهلهما، ألن 
ــيــــب الــســلــطــة الــفــعــلــيــة، وســـتـــكـــون لهما  دوالــ
الــكــلــمــة فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة املــقــبــلــة الــتــي 
للرئيس  املوالية  الكتل  مبدئيا  ستتقاسمها 

والجبهة والتجمع ومجتمع السلم والبناء«.

وبــومــرداس قــرب العاصمة الــجــزائــريــة، وهو 
مـــا يــظــهــر بــحــســب بــعــض املـــراقـــبـــن تــراجــعــا 
الفتا للسلطة عن خيار االستناد إلى املجتمع 
والتنظيمي،  الهيكلي  ضعفه  بسبب  املــدنــي، 
الــذي واجهه هذا الخيار من  والرفض الكبير 
فيه محاولة  رأت  التي  السياسية  القوى  قبل 

لتحييد األحزاب عن دورها.
وتــؤشــر هــذه النتائج إلــى عــدم وجــود تغيير 
الجزائري،  الناخب  كبير في سلوك وقناعات 
ــــدوق واالخــــــتــــــيــــــارات  ــنـ ــ ــــصـ ــالـ ــ فــــــي عــــاقــــتــــه بـ
االنتخابية، على الرغم من كل املتغيرات التي 
الكبير  واالنكشاف  الشعبي،  الحراك  أحدثها 
ــمـــرار تــأثــيــر عــوامــل  ــتـ ــزاب الــســلــطــة، واسـ ــ ألحــ
مــحــلــيــة ضــاغــطــة عــلــى تـــوجـــهـــات الــنــاخــبــن، 

خصوصا في مدن الداخل.
ــاق، اعـــتـــبـــر الـــبـــاحـــث عـــبـــد الــحــمــيــد  ــيـ ــسـ فــــي الـ
بـــراهـــيـــمـــي، أن »هـــــذه الــنــتــائــج هـــي انــعــكــاس 
ــح لــلــمــقــاطــعــة الـــواســـعـــة لــانــتــخــابــات،  ــ واضــ
بــحــيــث إن نــفــس الــكــتــلــة الـــتـــي تـــعـــودت على 
ــاب، ســــــــواء الــــتــــي تـــمـــثـــل حـــاضـــنـــات  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ االنـ
شــعــبــيــة ألحـــــــزاب ســيــاســيــة أو غـــيـــرهـــا، هــي 
االقــتــراع  إلــى صناديق  توجهت  التي  نفسها 
من  فإنه  وعليه  والقناعات،  الخيارات  بنفس 

تــصــدرهــا فــي كــثــيــر مــن الـــواليـــات، وقــالــت إن 
مــن جهته،  النتائج.  لتغيير  مــحــاوالت  هــنــاك 
حل حزب »التجمع الوطني الديمقراطي« في 
املــرتــبــة الــثــالــثــة، وجــمــع مــا يــقــارب 60 مقعدًا، 
لــيــكــون بـــذلـــك قـــد خــســر أكـــثـــر مـــن 35 مــقــعــدًا 
مقارنة مع االنتخابات النيابية املاضية التي 
السلطة. وحلت  كــان يستفيد فيها من رعاية 
ــة، حيث  ــعـ ــرابـ كــتــلــة املــســتــقــلــن فـــي املـــرتـــبـــة الـ
جمعت قوائم »األحـــرار« ما يقارب 50 مقعدًا. 
وضاعفت حركة »البناء الوطني« من حصيلة 
إلــى حــدود 40 مقعدًا، وهــي نتيجة  مقاعدها 
مهمة والفــتــة، إذا مــا قــورنــت بحصيلتها من 
املقاعد في انتخابات 2017، حيث لم تتجاوز 
تــحــالــف مع  مــقــعــدًا حصلت عليها ضــمــن   14
حركة »النهضة« وجبهة »العدالة والتنمية«. 
وحــســنــت »جــبــهــة املــســتــقــبــل« نــتــائــجــهــا، إذ 
مــقــعــدًا، فيما حصلت  نــحــو 17  عــلــى  حصلت 
ــيـــة مــجــتــمــعــة؛ »جــبــهــة  ثـــاثـــة أحـــــــزاب إســـامـ
العدالة والتنمية« و»حركة النهضة« و»حركة 
ــــاح الــوطــنــي« عــلــى أقـــل مـــن 20 مــقــعــدًا،  اإلصـ
بينما حصل عــدد مــن األحــــزاب األخـــرى على 

مقاعد ضئيلة بن مقعد وثاثة مقاعد.
»حــركــة مجتمع  الـــبـــارز لـــ وإذا كـــان الــحــضــور 
النتائج مــبــّررا ومتوقعا  الــســلــم« فــي صـــدارة 
بــالــنــظــر إلــــى حــفــاظــهــا عــلــى ثــقــلــهــا الــشــعــبــي 
الحملة  فــي  األفــضــل  هــي  لحملة  وتنشيطها 
ــإن تــــواجــــد حــــزبــــي الــســلــطــة  ــ االنـــتـــخـــابـــيـــة، فــ
»جبهة التحرير الوطني« و»التجمع الوطني 
الفائزة  األحــزاب  مقدمة  ضمن  الديمقراطي«، 
بــهــذه االنـــتـــخـــابـــات، يــمــكــن اعـــتـــبـــاره مــفــاجــأة 
سياسية في حّد ذاته، بالنظر إلى أن الجبهة 
ــر األحــــــــزاب الــســيــاســيــة  ــثـ والـــتـــجـــمـــع، هـــمـــا أكـ
في  وطالب  الشعبي،  الحراك  استهدفها  التي 
الــجــزائــريــون  تــظــاهــراتــه بحلهما، وحــّمــلــهــمــا 
جــــزءًا مـــن املــســؤولــيــة عـــن الــنــكــبــة الــســيــاســيــة 
واالقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي انـــتـــهـــت إلـــيـــهـــا الـــبـــاد، 
وتــورطــهــمــا فــي دعـــم الــخــيــارات والــســيــاســات 
املاضية.  العقود  في  السلطة  انتهجتها  التي 
إضــافــة إلــى أن التوقعات كانت تشير إلــى أن 

تـــعـــّرض »الـــجـــبـــهـــة« و»الـــتـــجـــمـــع« إلــــى هـــزات 
تنظيمية داخلية حادة ما بعد الحراك الشعبي، 
واعــتــقــال وســجــن كــبــار قــيــادات الــحــزبــن، في 
»جبهة  لـ السابقن  الــعــامــن  األمــيــنــن  صـــورة 
التحرير« جمال ولد عباس ومحمد جميعي، 
أحمد  الديمقراطي«  »التجمع  لـ العام  واألمــن 
أويــحــيــى، ومــاحــقــة عـــدد مــن نـــواب وقــيــادات 
الــحــزب، قد تطيح بهما في االنتخابات،  هــذا 
لكنهما نــجــحــا بــحــســب مــا تــظــهــره الــنــتــائــج، 
انتخابية،  هزيمة  مــن  الــنــجــاة  فــي  فقط  ليس 
وإنما في الظفر بكتلة مهمة من املقاعد. على 
عّد كل »حركة البناء 

ُ
صعيد آخر، وحسابيا، ت

من  مقاعدها  مجموع  يقترب  التي  الوطني« 
40 مــقــعــدًا و»جــبــهــة املــســتــقــبــل« الــتــي جمعت 
حتى عصر أمس 17 مقعدًا، من أكثر األحزاب 
الـــتـــي خـــرجـــت مـــن هــــذه االنـــتـــخـــابـــات رابــحــة 
سياسيا، من حيث تعزيز موقعها في الساحة 
وتوسيع كتلتها النيابية، مقارنة مع النتائج 
الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا فـــي انــتــخــابــات 2017، 
يقودها  التي  املستقبل«  »جبهة  كانت  حيث 
بلعيد،  العزيز  عبد  السابق  الرئاسي  املرشح 
قد حصلت على 11 مقعدًا، بينما كانت »حركة 
البناء« التي يقودها املرشح الرئاسي السابق 
عــبــد الـــقـــادر بـــن قــريــنــة قـــد حــصــلــت عــلــى 14 

مقعدًا فقط.
ُيتوقع  كـــان  نــاشــئــة  أحــــزاب  أن مجموعة  بــيــد 
لم  سياسية،  والدة  االنتخابات  لها  تتيح  أن 
النتائج  أظــهــرت  إذ  ذلــــك،  فــي تحقيق  تــنــجــح 
الــتــشــريــعــيــة حصولها  األولـــيـــة لــانــتــخــابــات 
على عدد محدود من املقاعد، ال يؤهل بعضها 
من  )أقـــل  الــبــرملــان  فــي  برملانية  كتلة  لتشكيل 

النتائج هي انعكاس 
واضح للمقاطعة 
الواسعة لالنتخابات

Tuesday 15 June 2021 Tuesday 15 June 2021
الثالثاء 15 يونيو/ حزيران 2021 م  5  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2479  السنة السابعة الثالثاء 15 يونيو/ حزيران 2021 م  5  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2479  السنة السابعة



8
سياسة

Tuesday 15 June 2021
الثالثاء 15 يونيو/ حزيران 2021 م  5  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2479  السنة السابعة

 تحذير مصري  من 
اإلضرار باألمن والسلم 

في المنطقة

القاهرة، الخرطوم ـ العربي الجديد

ــــاالت  بــــالــــتــــزامــــن مـــــع بـــــــدء اتـــــصـ
ــة  ــد جـــولـ ــقــ ــة عــ ــ ــاولـ ــ ــــحـ ــدة ملـ ــ ــديــ ــ جــ
مــفــاوضــات جــديــدة حـــول قضية 
سد النهضة، بني مصر والسودان وإثيوبيا، 
يحاول خاللها، بحسب مصادر دبلوماسية 
ــاد األفــريــقــي االنـــطـــالق من  مــصــريــة، االتـــحـ
الخرطوم للتوصل إلى جدول أعمال يمكن 
ــفـــاوض،  ــتـ الــتــأســيــس عــلــيــه لــالجــتــمــاع والـ
أرســلــت مــصــر، يــوم الجمعة املــاضــي، ثاني 
ــام  ــعـ ــاب إلــــــى مـــجـــلـــس األمـــــــن خــــــالل الـ ــطــ خــ
السلمية،  نــوايــاهــا  عــلــى  للتأكيد  الــحــالــي، 
في  العسكري، ورغبتها  الــحــل  عــن  ونــأيــهــا 
االلتزام باملسار التفاوضي ألبعد ما يمكن 
الرهان على  إليه. وتواصل مصر  الوصول 
وباألخص  العظمى،  القوى  تدخل  ضــرورة 
ــاد األوروبــــــــي،  ــ ــحـ ــ ــتـــحـــدة واالتـ ــات املـ ــ ــواليـ ــ الـ
إثيوبيا  الصني وروسيا، إلقناع  بعيدًا عن 
بــالــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق نــهــائــي ومـــلـــزم على 
قــواعــد املــــلء والــتــشــغــيــل، ســــواء قــبــل إتــمــام 
الثاني في 22 يوليو/تموز املقبل، أو  املــلء 

بعده.
فــي هــذه األثــنــاء، تلقت الــقــاهــرة دعمًا قويًا 
ــن الـــخـــرطـــوم، فـــي تــوجــهــهــا إلــــى مجلس  مـ
األمــن الدولي. وأعلن وزيــر الــري السوداني 
يــاســر عـــبـــاس، خـــالل مــؤتــمــر صــحــافــي في 
الخرطوم أمس اإلثنني، قبول بالده باتفاق 
مـــرحـــلـــي جـــزئـــي لـــلـــمـــلء قـــبـــل تــشــغــيــل ســد 
النهضة، لكنه وضع 3 شروط، هي التوقيع 
عــلــى مــا تــم االتــفــاق عليه ســابــقــًا، وضــمــان 
التفاوض  التفاوض، وأن يكون  استمرارية 
وفـــق ســقــف زمــنــي. ولــفــت إلـــى أن الــســودان 
بصدد التوجه إلى مجلس األمن بشأن ملف 
السد، موضحًا »جهزنا خطواتنا القانونية 
بشأن سد النهضة وننتظر الوقت املناسب 

ــك فــــتــــرات الــــجــــفــــاف الـــشـــديـــدة  ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ بـ
واملـــمـــتـــدة«. وشـــكـــت مــصــر رفــــض إثــيــوبــيــا 
جــمــيــع املــقــتــرحــات ومـــشـــاريـــع االتــفــاقــيــات 
ــا الـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــون، الــذيــن  الـــتـــي طـــورهـ
حاولوا مساعدة الدول الثالث في التوصل 
العام  اتفاق، مثل الواليات املتحدة في  إلى 
مــنــفــردة  الـــقـــاهـــرة  وقــعــتــهــا  والــــتــــي   ،2020
النية.  على حسن  كدليل  األولـــى  بــاألحــرف 
وشــددت على أن »عــدم التوصل إلــى اتفاق 
في  الكهرومائية  للطاقة  مــرفــق  أكــبــر  حــول 
اجتماعية  آثــار  له  يكون  أن  يمكن  أفريقيا، 
واقتصادية كبيرة -إن لم تكن كارثية- على 

مصر«.
الــتــعــريــفــي  األداء  لــتــحــســني  مـــحـــاولـــة  ــي  وفــ
بــالــوضــع املـــصـــري الــحــقــيــقــي فـــي الــقــضــيــة، 
عــدة  بــخــطــابــهــا  الـــخـــارجـــيـــة  أرفـــقـــت وزارة 
مذكرات فنية تؤكد األضرار الجسيمة التي 
ــراء مــشــروع  ستلحق بــالــشــعــب املــصــري جــ
السد. وقالت: »على الرغم من جهود مصر 
املستمرة التخاذ تدابير احترازية للتخفيف 

من اآلثار الضارة مللء وتشغيل سد النهضة، 
فإن كل جانب من جوانب الحياة في مصر 
يمكن أن يتأثر سلًبا بسبب األثر التراكمي 
للملء أحــادي الجانب، وصــواًل إلى تخزين 
50 مليار متر مكعب. فمن املقلق للغاية أن 
إثيوبيا سعت إلى استغالل مفاوضات سد 
النهضة من أجل تكريس حق غير مقيد، في 
إنــشــاء املــزيــد مــن محطات املــيــاه مــن جانب 
املستقبلية  بــالــتــطــويــرات  والـــقـــيـــام  واحـــــد، 
على طول مجرى النيل األزرق وعبر األنهار 
األخرى العابرة للحدود التي تشاركها مع 

جيرانها«.
وفي إطــار نفي مصر عن نفسها محاوالت 
االحتكار  أوصـــاف  بها  تلصق  أن  إثيوبيا 
ورفض التنمية لآلخرين، قال الخطاب، في 
»بالنسبة  إنــه  سابقيه،  على  جــديــدة  فــقــرة 
ملصر، تتمتع جميع الدول املشاطئة لحوض 
النيل -بما في ذلك إثيوبيا- بحق غير قابل 
لــلــتــصــرف فـــي الــتــمــتــع بــمــزايــا نــهــر الــنــيــل، 
ومـــع ذلـــك يــجــب مــمــارســة هـــذا الــحــق وفــقــًا 
لــقــواعــد الــقــانــون الــدولــي املــعــمــول بــهــا، وال 
سيما مــبــادئ اإلخــطــار املسبق والــتــشــاور، 
واالستخدام العادل واملعقول ملجاري املياه 
الدولية، وااللتزامات بحماية النظام البيئي 
فــرض اإلضـــرار«. وانتقدت  املشاطئ، ومنع 
»سعي إثيوبيا لفرض سيطرة مادية على 
النيل األزرق، حتى لو كان ذلك على حساب 
دول املـــصـــب، واســـتـــغـــالل مــوقــعــهــا كــدولــة 

منبع، ما يهدد بخلق حالة ال يمكن قبولها 
تتعرض  االستراتيجية، حيث  الناحية  من 
ملصر  األساسية  القومية  األمنية  املصالح 
للخطر، بصفتها أمة تعتمد كلًيا على نهر 

النيل كمصدر رزقها الوحيد«.
وشددت املصادر على أن تحقيق أي إنجاز 
فــي مــفــاوضــات الــســد بــات مرتبطًا بتدخل 
ــر لـــعـــمـــلـــيـــة وســـاطـــة  ــ ــؤثـ ــ أجـــنـــبـــي كـــبـــيـــر ومـ
والفني،  السياسي  املستويني  على  شاملة 
ــعـــب تــــصــــور نــــجــــاح مــســار  وأنـــــــه مــــن الـــصـ
املفاوضات األفريقية، التي يحاول االتحاد 
إحــيــاءهــا حــالــيــًا، وأن الــقــاهــرة مــؤمــنــة بــأن 
حــالــة الــضــبــابــيــة الــتــي تــخــيــم عــلــى مصير 
املفاوضات لن تنتهي إال بقرار من مجلس 
األمن. وأكدت املصادر أن تحويل دفة التحرك 
املصري من السلمية والدبلوماسية إلى أي 
بوقوع  أساسي  بشكل  »مرتبط  آخــر  مسار 
الــضــرر الحتمي، وهــو أمــر لــم يحدث حتى 
اآلن، ولــيــس مــن املــتــصــور أن يــحــدث خــالل 
ـــلء الـــثـــانـــي«، وبــالــتــالــي فــحــتــى إذا  فــتــرة املـ
أتمت إثيوبيا امللء فعليًا الشهر املقبل، وفقًا 
للمعلومات التي تلقتها القاهرة والخرطوم 
أبــابــا، فسوف تستمر محاوالت  مــن أديــس 
تمسك مصر  بسبب  فقط  ليس  الــتــفــاوض، 
الشرعية  تحترم  مساملة  كــدولــة  بصورتها 
الفرصة على  لتفويت  أيضًا  الدولية، ولكن 
إثيوبيا، التي تاجرت بصورة واضحة في 
املصرية  بالتهديدات  الدبلوماسية  األروقة 

األخيرة، لتكرس صورتها كطرف أضعف.
»العربي الجديد«،  وسبق أن كشفت مصادر، لـ
برئاسة  لــهــا،  الفني  الــفــريــق  كلفت  مصر  أن 
ــر الــــري مــحــمــد عــبــدالــعــاطــي، »بــتــرجــمــة  وزيــ
الــضــرر غير املــحــتــمــل«، التي  لــعــبــارة  عملية 
الجديد  األحمر  الخط  هي  بالفعل  أصبحت 
ــــي الـــقـــضـــيـــة، بـــحـــيـــث يـــتـــم تــحــديــد  ملـــصـــر فـ
جــدول رقمي بــالــواردات املائية املتوقعة من 
الــحــالــي واملقبل  الــعــامــني  النيل ملصر خــالل 
الضرر  حجم  وحساب  املختلفة،  بفتراتهما 
بــاألدوات  استيعابه وتعويضه  يمكن  الــذي 
الـــفـــنـــيـــة املــــتــــاحــــة، مـــثـــل مــــشــــروعــــات تــبــطــني 
والقرارات  والسياسات  املياه  الترع وتحلية 
املزروعات  مساحات  تقليص  بشأن  القائمة 
الفريق  أن  املــصــادر  للمياه. وذكــرت  الشرهة 
الفني أكد أن مصر يمكنها بسهولة تعويض 
الــنــقــص حــتــى خــمــســة مــلــيــارات مــتــر مكعب 
في حصتها الــواردة إلى بحيرة ناصر، لكن 
نــقــص أي كمية أكــبــر مــن ذلـــك ســيــؤدي إلــى 
حمد عقباها، خاصة في فترات 

ُ
ت مشاكل ال 

الجفاف املمتد.

تضغط مصر، عبر شكوى 
وجهتها إلى مجلس 

األمن بشأن »األضرار 
الكارثية« لسد النهضة 

اإلثيوبي، على الدول 
الغربية من أجل االنخراط 

في المفاوضات

حذرت مصر من أثر الملء األحادي للسد )خالد دسوقي/فرانس برس(

ــار إلــى أن  لــرفــع دعـــوى ضــد إثــيــوبــيــا «. وأشـ
أديس أبابا »اتخذت قرار امللء الثاني لسد 
النهضة، وبدأت في إجراءات عملية بتعلية 
اتفاقًا  الـــســـودان يقبل  أن  املـــمـــرات«. وأعــلــن 
مرحليًا مشروطًا بشأن سد النهضة بسبب 
اقـــتـــراب الــتــعــبــئــة الــثــانــيــة، لــكــنــه شـــدد على 
مياه  قسمة  ملناقشة  إثيوبي  مقترح  رفــض 
الــنــيــل، مــعــتــبــرًا أن مــطــالــبــة إثــيــوبــيــا بضم 
إلــى ملف سد النهضة  قضية تقاسم املياه 

مطلب تعجيزي. 
ــــر  ــه وزيـ ــ ــلـ ــ ــــي الــــخــــطــــاب الـــــــذي أرسـ وجـــــــاء فـ
للجهات  شكري  سامح  املصري  الخارجية 
ــلـــى رأســــهــــا مــمــثــل إســتــونــيــا  األمـــمـــيـــة، وعـ
ــلـــس األمــــــــن ســفــني  ــالــــي ملـــجـ الــــرئــــيــــس الــــحــ
يورغنسون، تحذيرات مصرية متكررة من 
اإلضــــرار بــاألمــن والــســلــم فــي املنطقة كلها 
إذا أصــــرت إثــيــوبــيــا عــلــى تــعــنــتــهــا، واملــــلء 
الثاني دون اتفاق كامل مع دولتي املصب. 
كــمــا اتــهــم الــخــطــاب أديـــس أبــابــا بالتسبب 
فـــي أضـــــرار اســتــراتــيــجــيــة جــســيــمــة بــحــيــاة 

الشعبني املصري والسوداني.
الــذي حصلت »العربي  وجــاء في الخطاب، 
الجديد« على نسخة منه، أن »مصر اختارت 
مرة أخرى لفت انتباه مجلس األمن الدولي 
إلــى هــذه املسألة، في ضــوء مسؤوليته عن 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــســـالم الــــدولــــي ومــواجــهــة 
التعنت املستمر وسلوك إثيوبيا األحادي، 
مــلء وتشغيل  على  فــي تصميمها  مجسدًا 
سد النهضة، بغض النظر عن تأثيره على 
مصر والــســودان، مــا قــد تكون لــه تداعيات 
خــطــيــرة، تــهــدد الـــســـالم واألمـــــن فـــي جميع 
أنــحــاء املــنــطــقــة. وإن تجنب هـــذا االحــتــمــال 
يتطلب مشاركة نشطة من املجتمع الدولي 
للتوصل إلى تسوية سلمية لهذه املسألة«.

ـــى الـــضـــغـــط  ــ ــ ــــرة صـــــراحـــــة إل ــاهـ ــ ــقـ ــ ودعــــــــت الـ
ــلــــة: »يــجــب  ــات، قــــائــ ــفـــــاوضـــ ــنـــاف املـــ ــئـ ــتـ السـ
الــتــغــلــب عــلــى الــقــصــور الــحــالــي فـــي إحـــراز 
ــات«. وأشـــــــارت إلــــى أن  ــاوضــ ــفــ تـــقـــدم فـــي املــ
»إثـــيـــوبـــيـــا، خــــالل الــــجــــوالت املــتــعــاقــبــة من 
املــفــاوضــات، رفــضــت بــاســتــمــرار مقترحات 
مصر التي كانت تستند إلى مبادئ القانون 
الدولي املعمول بها، والتي سعت للتوصل 
اتــفــاق عـــادل ومــربــح للجميع، يضمن  إلـــى 
أن تحقق إثــيــوبــيــا أهــدافــهــا اإلنــمــائــيــة، مع 
تقليل اآلثــــار الــســلــبــيــة لــســد الــنــهــضــة. وأن 
مصر قدمت مقترحات ال حصر لها، تضمن 
من  الكهرومائية  الــطــاقــة  إثيوبيا  تــولــد  أن 
ســــد الـــنـــهـــضـــة بـــســـرعـــة وكـــــفـــــاءة، وبــشــكــل 
مستدام في جميع الظروف الهيدرولوجية، 

السودان يستعد لرفع دعوى بشأن سد النهضة

مصر تشكو »األضرار الكارثية« لمجلس األمن




